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আম|দেব কথা 

শনিঠকুরেব শ]ট]দশন (কাটুশি ) 

এর্াফণা একনায়ক। ম্মরজিং দত্ত ১১৭১ 

এশ্চাক্ক |. মা! নিসদ । মধুময় রায় ১১৯৭ 

এর্টান্ক ॥ হতার অধিকার বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১২২৫ 

'পরকান্ক ॥ এক অনের গঞ্জে।। চন্দন পালোধি ১২৭৯ 

পিশ্ধন।টা ॥ অথ দাড় পাল কথা। পাঁচুগোপাল দাস ১২৭৪ 

»ঝ।স্ক ॥ স্বর্গে স'স্কৃতি। রবীন্দ্র ভট্টাচার্য ১২৮৫ 

,একান্কণ বারাব্বাস। "অমল বায় ১৭০১ 

এঁকান্ধ॥ কথা বলা পুতুল । জহব দ|শগুগ্ণ ১৭২১ 

একস ॥ উন্দুহ্বত । উদয়ন্তান্ত ভট্রাচা ১৭৪২ 

অমরেন্দ্রণাথ দেও জীবনপঞ্জী ১৩০৯ 

অমবেজ্্রনাথ দত্ত আভনীত ও প্রযোগ্জিত নাটক ১৩১৩ 

গ্রমোফে!ন রেকর্ডে অমরেন্ত্রনাথেব অন্জিনয় ১৩২৬ 

অমবেন্দ্রনাথেব উপন্যাস ॥ গল্প ॥ কবিতা ॥ প্রবন্ধ (তালিকা) ১৩২৬ 

অমবেন্দুনাথ রচিত নাটক ও নাটারূপের তালিক। ১৩২৭ 

অমক্ন্দ্রেনথ অভিনীত ॥ প্রযোজিত নাটক ও তাব নাটাকার ১৩২৯) ১৫৬৩ 

অমব্কজ্রনাথ রচিত প্রবন্ধ ॥ নাট] সাহিতো নবীনচঙ্ত ১৩৩১ 

অমাবন্জরণাথ বাচত কবিতা ॥ শর ১৩৩৫ 

আঅমকন্দ্রনাথের লেখা গল্প ॥ নক ১৩৩৭ 

নাটক ॥ মমবেজ্দ্রনাথ রচিত পঞ্চরং_- থিয়েটার ১৩৭৪ 

নাটক ॥ ন্মমকেন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত শেষ রচনা £ 

পঞ্চ নাটক-__'নেপোলিয়ান বোনাপাট? (সম্পূর্ণ). ১৩৮০ 
অমরেন্ত্-স্থৃতি বিজড়িত চিঠিপত্র (অন্রলিপি) ১৫৫৪ 



অমরেন্ত্রনাথের িলাবের ধাতা থেকে (অনুলিপি) 

অমক্ক্দ্রেনাথ সম্পর্কে প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা 

অমরেন্দ্রনাথ জম্পর্কে গ্রন্থ (তালিকা) 

সেক্কালীন সমালেচকদের কলমে অমরেন্দ্রনাথ ( সংকলন )॥ 

শুশাস্ত চট্টোপাধ্যায় 

এ কালের ক'জন 'নাটা এতিহ|সিক'- এর দৃষ্টিতে অমরেজনাথ 

গ্রাবর্থা ॥ 

প্রবর্থা ॥ 

প্রবন্ধ ॥ 

গ্রবন্ধ॥ 

প্রবন্থা॥ 

প্রবন্ধ ॥ 

প্রবন্ধ ॥ 

প্রবন্ধ | 

গ্বন্থ ॥ 

গ্রবন্থা ॥ 

(সংকলন) ॥ রজত রায় 

মান্য ও শিল্পী অমবেন্ত্রনাথ । নির্মল সাহা 

ন।টা প্রযোজনা ও অমরেন্দ্রনাথ। দীপক গোস্বামী 

অভিনেত। অমরেক্দ্রনাথ। ন্ুদাম রায় 

গ্রচারশিল্পী অমরেন্দ্রনাথ। শিশির বনু 

অনরেক্দ্রনাথ ও তার নাটা পত্রিকা। ডঃ অরুণকুমার মিত্র 

নাটাকার অমরেন্দ্রনাথ। ডঃ রীণা ঘে|ষ 

অমবেন্দ্রনথ ও চলচ্চিন্ত্র। অমিতাভ রায় 

অমবেন্দ্রনাথ ও ছুটি নাটা বিজ্ঞাপন । শঙ্কর তট্টাচার্ 

নাট্যক্ষেত্রে অমবেন্দ্র-গ্রতিভার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন । 

হরীজ্রনাথ দত 

অমরেন্দ্রনাথ ও তৎকালীন দর্শকসমাজ। অপর্ণ। চৌধুরী 
কৰি ন্মৃধীন্দ্রনাথ দত্তের আত্মজীবনীতে অমরেক্ররনাথ গ্রসঙ্গ 

(সংকলন)। রথীশ সাহা 

চিন্তর পরিচিতি ( চিত্র ১--চিত্র ২৭) 

নাঈ)রথী অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ম্মরণে। অযৃতলাল বন্থু 

এদেশ | অন্ত প্রদেশ 

মফঃম্বল সংবাদ 

আলোচন] | পর্যালোচনা 

কিং-কিং ॥ থিয়েটার কমিউন 

পথের দাবী ॥ চারণিক 

যদিও সন্ধা ॥ ইউ-টি-লি 

বিষ মধ্যাহ ॥ ছান্িক (হাওড়!) 

বিদ্রোহী চার্বাক ॥ একটি দল 
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লেনিন কোথায়? ॥ পি-এল-টি ১৮২২ 
সমীপেষু ১৮২৬ 
নাটাক্ষেত্রে নৈরাজ্য ১৮9৪৩ 

[ মাজান বাগান (যখন) গুকিয়ে গেল'*- ॥ বিচারকের 
অর্বাচীনত ॥ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে চৌধবৃততি ॥ নাট্য অজনের সঙ্কট ] 

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ১৮৫৩ 

“অভিনয় সংবা?' ১৮৫৫ 
সতীর্থ সংবাদ ১৮৫৮ 

নিবেদন ১৮৬৮ 

[ 'অভিনয়'-এর প্রস্ত/বিত গ্রাপ থিয়েটার সংখগায় প্রকাশের জন্য নীচের 

প্রশ্নগুলির জবাব ২০শে জুলাই-এর মধ্যে 'অভিনয় দগ্ুরে পাঠিয়ে সংখ্যাটির 

প্রকশন। সুনিশ্চিত করুন । সম্পাদক ] 

১) সংস্থা নাম, ঠিকানা, প্রতিষ্ঠাব তাঁবিখ, পেবণ। ও উদ্দেশ । ২) প্রাযাজিভ প্রথম 

নাটক ) ১৯৭৩, ৭১ ও ৭৪ এন পযোজণার বিস্ত ত বিবথণ (নাটক ঞলিব মুল বপ্ব। সহ) 

শাটক নির্বাচনে কোন (কান দিকে লক্ষ/ বাথ। হয ৯ ৩) ৩১-১ ৭৬ তারধিপে সভ্য সখ? ও 

তাদেব বযসের গড়। সবিষ সদগ্ত কজন ১ শভ॥দখ মোটামুটি শিগাগত পবিচ্য | কোনও 

পেশায নিযুক্ত নন এমন স্দঙ্গ কতজপ % মহিন। সদ আছেন ১ নাবী চবিন ফাবা অধিপ্য 

কানন ৭ ৪) শাট)কাব পরিচালক মঙ্ধ এ মালাকশিলী শিভ ধর দণ্ভুঞ্জ হূটা তাদের 

পঞিচব। নাঁট;কার দলউশ ন। হলে অভিনী ই পাঢকদ্দলি সগহেব দস বি ১৫) অভিশষ 

কোথার কবেন -প্রতিযোগিভায/স্থানীয হলে (হলের পাম ও বিববণ | বা অনগণ৮ “কল শো? 

পান ১ এবাবদ পাওয়া দক্ষিণা আনু শিক বাক 'ারিমাণ কত” প্রযোভ ন। ঝ)য়েব গড 

পরিমাণ ( প্রচার সহ পতিটি খাতে ব্যয উল্লেখ কন ) ণ অর্গ স্গগীতহঘ কি গাবে, 

৭) একট ৮:০৭5০6০% শামাতে বাল্ুব অশ্রবিধ।কি কি ৮) মহলা ঘব শিজন্ব না ভাড 

(ভাড়া কত” )। সপাহে ক'দিন মহল! দেন ১ ৯») মধসম্জা পোশাক? আ'লা ব' স্েজ-_ 

সংস্কার নিজখখ কোন সম্পদ আছে ? থাকলে যখাযথ উদ্থ ককন ! কোনও পুরন্থার পেষেছেশ ১ 

১০) সদসব' নাট। পযোজনার ততহ্বগ দিক সম্পদ জানাহ আগ্রহী; কি শাব তাদের 

অন্ুসন্ধিৎস' মেটান হয 2 (কোন কোন নাট।পরণিকা € দেশী বিদেশী ) পডেন £ পঠিকাগুলি 

আপনাদের চাহিদদ। মেটায ১ ১১) গ্রচাঞ্সের ক্ষেনে কোন কোন পত্রিকা সহযোগিত। পান ? 

বঙ সংবাদপ4%লির ভূমিকা কি” ১২) জাতী নাট।শাপাৰ ₹যোজপীয্" ও তার সম্তাব। 

বাপবেখ', নাটকে অশ্বী নতা, পাঙুলিপিৰ সেশসাব শীতি ও অনুষঙ্গিক বিদ্র,ৎ এব" সাম্পতিক 

নাটক-ফিলা ও যাত্রা সম্পকে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পকে ছু-চাৰ কথা লিখে জানান 

১৩) সামগ্রিক ভাবে গ্রপ থিষেটাবেব এবং বিশেষভাবে আপনাব সণ্থাব দীর্বস্থাধী ও সাম্প্রতিক 

সসস]াঙলিব সংক্ষিপ্ত আলোচনা ককন। সাধারনতঃ আপনাদের দশক কাব' 2 আপনাদের 

দর্শকের চি এবং গরহণশক্ষির ভারত্বমা বা পবিবতন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ককন। 
১৪) অন্ত কোন তথ) যা ওপরে উল্লেখিত হষ্ণন | 



বিশ্বের সংস্কৃতি লোকের সবোচ্চ কণ্ঠ_-সংপ্রামী মানুষের 
বিশ্বস্ত বন্ধু পল রোবসন আজ আক্ষরিক অর্থেই স্তব্ধ হয়ে গেল। 

ক্রীতদাস কালোমানুষের রক্তে ভরা ধমনী নিয়েও যে খেলার 
মাঠে মুষ্িযুদ্ধের বিঙে, সঙ্গীত সভায় ও নাটকের মঞ্চে বহুমুখী 
প্রতিভার স্বাক্ষর রাখা যায়, তারই দীপম্যন দৃষ্টান্ত রোবসন। 
ভাব অনম্যত1 দেখা গেছে স্থষ্টি ও জীবনচর্যার মঝে অমন্বয়-সাধনের 

সততাষ। তাই শিল্লের অঙ্গনে দা়্িযেই তিনি তার ধজ্কঠিন 
অঙ্গীকার ঘোষন1! করেছিলেন £ "আমি জনগণের প্রতিদিনের 

সংগ্রামে সাথী তার সংগ্রামের স্বার্থে প্রয়োজন হলে 

জীবন দিতেও আমি প্রস্তুত। এর জন্তে কারও কাছে কখনও 

ক্ষমাপ্রার্থী হবো না। সত্যেব জন্ঘে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে আমি 

সঙ্কল্লবদ্ধ | ..পৃথিবীতে এমন কোনে! শক্তি নেই, যা মামাকে 
আমার এই সঙ্কপ্প থেকে কিছুমাত্র টলাতে পারে” পল রোবসন 
প্রকৃত অর্থেই তাবৎ বিশ্বের সংশিল্পী ও সংগ্রামী মানুষের 

মৃত্যুহীন দিগ দর্শন ! 

পল রোবঙন-এব স্মৃতির উদ্দেশ্যে 

'অতিনয়'-এর শ্রদ্ধাঞ্জলি 



শোক সনবাছ 

লোকনাট্যগুরু ব্রজেন্দ্রকু মার দে 
বাজায় নবধুগের ন্ুচনা করে ইতিহ!স বন্দিত যে মানুষটি মফঃন্বল বাংলার হ্বল্প-বিত 
নাট্যকমীদের নুখ-ছুঃখের সঙ্গে অবিচ্ছেন্য ভাবে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন, 
১২ই মার্চ সকালে তার আ কন্মি£ প্রয়াণে শুধু ব'ঝা-জগত নয়-_ প্রগতি শিবিরের 
নাট্যকর্মীরাও অর্মাহত। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন মঞ্চে তার আবেগদীপর 
ভাষণ আজও অনেক শ্রোতার সম্মতিতে অমলিন । “অভিনয়” পন্রিকার গ্রতি 
ছিলে তাঁর গভীর মমত্ব বোধ, সম্পাদকমণ্ডলীর ত্রুটি ন্জযে পড়লে তিনি যেমন 
শিদ্ধিধায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন তেমনি কোনও বলি পদক্ষেপকে স্বাগত 
জানিয়েছেন সবার আগে, স্বতঃস্ূর্তভাবে। দেশ ও জাতি হারালে তাগ্রের 

প্রিয় লোকণাট্যগুরুকে, আর আমরা হারালাম আমাদের এক অকৃত্রিম শুস্তানু- 
ধ্যায়ী ও পথশ্প্রদর্শককে। তিৎস্কার বা! পুরস্কাবে অনমনীয় লোকনাট্যগুরুব 
আদশের প্রতি সনিষ্ঠ আনুগত্যের প্রতিশতি রাখছে 'অভিনয়”-এরঞ্সম্পাদ ক- 
মগডলী, 

খত্বিককৃমার ঘটক 
“কোন শিল্পই নিবালম্ব বাযুভূত নহে, তাহার একটি বাতাবরণ আছে। ইহা 
মানবজীবশের সম্পর্কে জাতীয়। সব শিল্পই সৌন্দর্যানির্ভব, কিন্তু সত্যনির্ভর 
নাহইলে শিল্প হয়না। সতানিষ্ঠ। সর্ব।গ্রে, তারপর সৌন্দর্ধানিষ্ঠতা । ... আমর! 
গ্রাম করিবার জগ্ঠ প্রস্তত। কারণ বতণান দেশ-কাল-পাত্র বিচারে ঘ্বণাই 

হইতেছে একমান্র পরিজ বস্ত। ( জম্পাদ কীয়/অভিনয় দপশি/প্রথম সংখা )। 
শুধু চলচ্চিত্রের নয়, নাটঃক্ষেত্রে+ও প্রতিবাদী, বিদ্রোহী ও আপোষহীন সোচ্চার 
কট মিলিয়ে গেল ৫ই ফেব্রুারী ১৯৭৬ তারিখে 'অভিনয়'-এর পর্বস্থবী 
"অভিনয় দর্পণ'-এর প্রধান সম্পাদকরূপে খত্বক ঘটকের উপরোক্ত বক্তব্য আঞ্জও 
গণ-নাটাকর্মীদের প্রেরণার উৎস। 

'নবারল' নাটকের অভিনেত।) তাজাবন্দর) দলিল, বিসর্জন, অফিসার, 
এ গ্রবং জলস্ত'র পরিচালক; দলিল, জালা, সশাকে, অফিসার, সেই মেয়ে ও 
জলস্তঃর ন1টাকার এবং গাালিলিও চরিত্র ও খড়ি গণ্ভীব ( অমম্পূর্ণ ) অনুবাদক 



খাত্বিক ঘটক আমৃত্যু ছিলেন নাটাকর্মণ্দের আত্মার আত্মীয় । “অভিনম্' তার 

প্রদশিত পথেই আজ নাট্যকমর্ণদের প্রন্কুত আস্থাভাজন হয়েছে_এ সত্য 
অকপটে স্বীকার করে সে যুগপৎ গর্থিত ও গোরবাস্বিত। তাঁর অকাল বিয়োগ 
আমর জন হারানোর ব্যধ। অনুভব করছি। 

অচিন্তযকূমার সেনগুপ্ত 
যশম্বী সাহিত্যিক হয়েও যারা নটক রচনায় ব্রতী হয়েছেন, সেই মৃষ্টিমের 

কম্েকজনের মধো অচিষ্তাকুমারের নাম অবশ্যই উল্লেধা। «নতুন তারা” গ্রন্থ 
সপ্লিবেশিত নাটকগুলি কাহিনীর ন্ুপরিকল্পিত কাঠামোর আকর্ষনে এবং আশ্চর্য 
লাপগুণে দর্শক-প1ঠকের হৃদয় জয় করে। তার মৃতুতে সাহিত্য জগতের সঙ্গে 

নাটাজগতও ক্ষতিগ্রস্ত হলে 

দ্বিজেন ঘোষ 
সংগ্রমী তথ প্রতিবাদী নাট্যকারকদের নাটক প্রকাশনার দুরুহ দত 

নিয়ে দ্বিজেন বাবু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'যুগ সাহিত্য প্রকাশন সংস্থা । অমায়িক 

ব।ক্িত্ব, পরিশীলিত পাজনীতবোধ ও স্বচ্ছ দৃষ্টিজীর অধিকারী এই মানুষটি" 
নাটা-আন্দোলনেধ এক আগ্রহী শরিক ছিলেন। ৪851 মার্চে তার আকাম্মক 

প্রয়াণে নাটাকর্মদের সঙ্গে আমরাও ম্বজন বিয়োগ বাথা অস্থভব করছি। 

ছুর্গাদাস সরকার 
সাহিত্য সাধন ও সাহিত্য পক্জ্িক। সম্পাদন] স্জ্রে ধার৷ নাট্যকমর্ণদের 

সহযোগী ভূ'মকা পালন করেছেন 'মাসিক বাঙলাদেশ” পত্রিকার সম্পাদক, 

সছগ্রয়াত কবি তুর্গাদাস সরকার তীরের অগ্রণী । নবীন সাহিন্তিক ও 

প্রগতিবাদী নাটা-আন্দোলনের অকপট সাধী, এই শিরহঙ্কার মানুষটির অকাল- 

গ্রয়াণ তার স্বেহ-ভালবাসার শরিকদের কাছে আজও অবিশ্বন্ত অথচ নিষ্টুর 

সত্য। 

শত্ভু সরকার 
সালকিয়া তরুণ মিলন সংঘের সম্পাদক ও অভিনেতা শু সরকার বারোই মার্চ 

অফিস যাওয়ার পথে লরীর চাকার উলায় পিই হয়ে মান্ত্র ২৮ বছর বয়সে নিহত 

বয়। প্রয়।ত শিল্পী 'ম্ৃতুর অতীত 'মাগে। আর চোখের জল নয প্রভৃতি 
নাটকে অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। এই অপ্রজ্ঞাশিত মৃত্য, 

তার বনধু-ঘজনের সাথে আম।দেরও মর্মাহত করেছে। 



অগেক পেন 
মাটাকার-পরিচালক ও নাটা সঘালে।চক অশোক সেন ২১ মার্চ ৬১ বছর 

বয়লে পরলোক্চগমন করেছেন) ১৯৩৫-৩৬ সালে শিশিরকুমারের অন্ততম 

ঘনিষ্ট সহযোগী শ্রীসেন ১৯৫৬-৫৭-তে ব্রিটিশ ড্রামা লীগ ও লগ্ন বিশ্ববিদ্ঞালয়ে 
অন্ভিনন্ব ও পরিচালন। জম্পর্ষে জান অর্জন করেন। ১৯৬৮ তে' সোভিয়েত 

দেশ নেহেরু পুরষ্কার লাভ করে রাশিয়া ও পূর্ব বালিন সফট করেন। পুর্ব 
বালিনে অবস্থান কালে তিনি"ব্রেধট ডায়ালগে যোগ দেন। অভিনয় শিল্প ও 

নাটাগ্রযোজনা? তার রচিত উ'ল্লধযোগা গ্রন্থ মাঞজিক বাঙালাদেশ পত্রিকায় 

'শিলালি' ঘদ্ন।মে শাটক সম্পর্কে নির্মিত লিখেছেন তার অনুরিত/ওচিত 

নাটকের মধ্যে উ(ল্পগ্য ২ এ ডলম হাউস (ইবসেন ), ওয়েটং ফর গোড়ো 

(স্যামুয়েল বেকেট ), আই হ্যাভ বীন হিয়াব বিফোর ( প্রিষ্টলি), এ গুড পর্সন 

অফ সেদুয়।ন, ককেশিয়ান চক সার্কেল, কলিকাতা ৪51 মে ((ব্রগট ). মহ্তা" 

নায়ক জেগিন প্রভৃতি । রন্তঞ্রবী ও রাজ! সহ উপবোক্ত নাটকগুলির প্রায় 

সব ঝটি প্রযোজনা করে “সান্ধানীড়। শ্রীসেনেব মৃত্াতে নাটাক্ষেত্র তথা 

স্কৃতির আঙ্গিন! থেকে এক উল্লেখঘোগ বাক্তিত্বের তিরোধান ঘটলো । 

রুবাঁ দত্ত 
মঞ্চ ও চলচ্চির্র জগতের গ্রুতিভ্তাময়ী অভিনেরী রবী দত্ত ২৪ জানুয়ারী 

পরলোকগমন করেছেশ। নুন্দ্. খিয়েটার সেন্টার ও নটলীলা প্রযোজিত 
যথাক্রমে চাও দেয়ালের গল্প, অলীক্বাবু ও যোডশী নাটকে তার শুন্দর ও 

স্বা।বিঝ আাজনয় আজও অনেক দর্শকের শ্মৃতিতে অমলিন । শ্রীমতী দত্তের 

পরবিবাযবর্গকে আমর। আস্তবিক সমবেদন। জানাচ্ছি 

পা সস পি বস এ পম 

বাংলা, বহিবাংলা এবং বাংলাদেশে বহুল প্রচারের জন্য 

'অভিনয়”এর পুজা সংখ্যায় আপনার 
সংস্থার বিজ্ঞাপন দিন 

বিজ্ঞাপন গ্রহণের শেষ তারিখ 
ূ ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ 

পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ২৭ টাক৷ (রেজিস্টার্ড ভাকমাশুল সহ ৩ টাকা) 
অন্ধ পৃষ্ঠ £ ১৭ টাক! (রেজিস্টার্ড ডাঁকমাশুল সহ ২০ টাকা) 

নু. বিজ্ঞাপনের টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে সহযোগিতা] ঝরুন ] 
ই 



কি « 
হরি রে তেন ঠ 

বৃ 
2০ য় 

“নাট কর্মীদের মুখপত্র "অভিনয় সেই তাজের ওপর কোহিনূর বসিয়ে আমাকে 

এক অভাবনীষ সম্মানে ভূষিত করেছেন? । সন্র্ধনার প্রতুাত্তরে লোকনাটাগুর 

ব্রজেন্দ্রকুম!র দে ভাষণরত। 
সস 

সতরকনট 

শপ, এ 

০ 

স্মভিনয় পুরস্কার বিতরণ ও গুনীজন সন্বদ্ধীনা উৎসব, ১৯৭৬ 

অনুষ্ঠানে মঞ্চে বা দিক থেকে হুরীন্দ্রনাথ দত্ত (বন্তারত), ব্রজেন্্রকুম!ব দে, 

শহর ভ্টরাচার্ধ, কানু বন্দ্যোপাধায়, কৃষ্ণ ধর, শিশির বনু ও পণুপতি চট্টোপাধ্যায় । 



মিল-সাহিত্য 
৩৬১ রহীন্জররী ১ 
মা 
৮৮ নটী বিনোদিনী আশমানের চাদ *গণর্দেবতা 

পৃথিবী আমারে চায় *» রেশমী বেগম *বানিকা বধ 
বাগরে এলো না প্রিয়া * কুমারী বধু * হারানো সুর 
বারুদ নিয়ে খেলা * জ্গাঘর * ঘর ভাঙার খেল 

নতুন কানন হল আগুন পাগুব বিজয় রি ১ 

048118থ বপবতী: দেখব ডাকধাত্রীপারা বাব হাব * বীবপৃজা* বহি 
পাগলাবান্ * যুগ যুগ জিও * দীপ (জলে যাই * বিষকন্যা'বামবাজ্য+ মেজ যৌ+ দ্রবন্ত বাহ *জিঘাংস! 
রডের বদলে ব্ত * শেব আফগান * লাল সেলাঙ' সাত নাদ, ব্রঙ্গাতিজ * গুক্তিতীর্য * নারায়ণ 
অসানুষ * বেইমানেন্ন খেলা*নাট্যকানেব মৃত্যু" কীতিগড়' যাত্রা হল শুক্ধ' দলমাদল*সাত ভাই চগ্জা 
শযুতালের চক্র * বাক্তব প্রাবল * বড আত্ত*পূর্াকিবণ'সত্যেব জয'বপ হল অভিশাপ লিযতি 
অসি নাজে হ্বনবন'ুনী 'বোদণী * (ঘজহিলী " পুত্রবধূ 'পৃথিবা তোমায (সলাম * বাঈজীব মেষ 
প্রহিংসা * খনা ' অভিশপ্ত সুর্ধগড় * থাতেব্র আত-ক'মৃত্যুব পবে'বক্ত দিল যাবা" পথেব ছেলে 
নলানীব সংসাব বা বৌদি * এ পুখিবী টাকাব (গালামবডবীদি * ভাঙছে শুরু ভাঙছে" বপভেবী 
সারি ফেল! * একটি পয" দাও * শিবশড়ি * মীনা বাসব হলো লা, ছিন্নশিব* সুচিব ছেলে 
গরীব হওয়। (ক অপথাধ * থখু এল মবে * মক্তুষা 'মুঘল-এআজম * (প্রমের সমাধি তাবে 
মর্যাদা * কবিযাল এ্যাণনী ফিহিঙ্গী * আববেহ শযতান' াখদত্ত।.লালবাঈ । ছন্বেশী' জীবন-ুসধ 

(জানাকীব কার! - জবাব দাও * রক্তে বাগ হাতিয়াব' দেবী অন্নপূর্ণ। * সতী বেহল!* ুরন্ত পা 
ফিরে পলাম ন| * বর্তযাবা কানা * ধরতেই যাবা জয়ে গালকুণ্ড ব| আবুল হাসান *পাতালপুবী 
রাক্গপী পদ্মা " ঘেগম আসমানতান। * বক্তে পোষ! মসনদ কস বা পাপ পুণ্য ভগবান “মায়ের ছেলে 

সাব দেত্রতা * ঢটীগঙ্গল * পুকযোতুম * সংগ্রাস ও শান্তি ' হাহাক্ষাব ঘ! কাঞ্চনকন্য।' বক্তনদীর ঢেউ 
ভরত হিদায * অকুল গার সান্মি * সোলাব ভাবত *গুমগুহাব কাহিনী" ফন্সিয়াদ * দাবানল 
অলেক বত &ডিযে * হহ অত, কথা কও * টাদবিবি" সবনাশ! ভাঙন * বক্তজনা " নন্রধারা 

ধর্সের বলি * কাণডাবী হশিষার * প্রতিশোধ * মহ্যা* বন্তনদীব ধাব1* কান্নার ক্কুলে * পংহার 

ভাখ্যের বলি বা লীনোকৰ * বাহগ্রাস বা হিজষ বসন্ত *'ডাকিনীর ইংগিত * বিপ্লবী ভিয়েখনাম 

দিখ্রিজয * লালন ফিতর * ধীবাবাঈ * চাষাব সেয়ে 

জারক ওয়ার নি -৭'00 াভিমঠ 
উল ও, -৭109 

সাব শিক্ষা-৭:00 
জিও শিক্ষা- ৭00 অতিনয়তখারা | ১৩৪৫ 

57৫77 
ঢিবি 7%/7/5 টি গদি 



“অতীতকে অবজ্ঞ। বে অণধব। তাকে মবলুপ্তির হবন্ধকারে ঠেলে দিয়ে বর্তমানে: 

সঠিক মূল্যায়ন কখনই সম্ভব নয়*। অনুষ্ঠান সভাপতি কানু বন্দেযোপাধ]াঃ 

ভ।ষণবত । পেছনে 'অভিনয়” সম্পাঙগক দিলটপ বন্দোপাধায় 

$ ্ 
শিট € 2 পি চির 

১৯৭৫-গর অপেশাদার মঞ্চে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার বিজরিনী বেল! সরকার 
(কুন্দএম্) “অভিনয় পুরস্কার” সহ । 

ফটে। : চিনা চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্ে ॥ 



উবিষ্যাতর নক. 
পশ্চিমবঙ্গ রাজা বিদ্যুৎ পর্যৎ এই রাজো রাহি, শিল্প, 

রেমচজাতজ, পার্থ ও বাণিজাক প্রয়োজনে 

বিদ্যুৎ ারবরাহ করছে। এছাড়া, কলকাতার চাহিদা 

গরণেও পর্যৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে৷ থাকে । 

?১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে কলকাতার বিদ্যুৎ সংকটের 

মোকাবিলাঙ্জ ধাাণেজ তাপবিদ্াৎ ফেডোয় চায়টি 

ইউমিটকেই বহরের অরধেক সময় অবিরাম চাষু রাখতে 

হয়েছিল । সাওতালডিহি নতুন বিদ্যুৎ কেন থেকেও 

টি ৃ ইতিমধো কল্পকাতায় বিদুৎ সয়াগরি 
বঞ্দ €778৩ আসছে ২২০ কেডি লাইনের মাধ্যমে 

রঃ | উত্তরবঙ্গে জলচাকা কেন্দ্র নির্ভরযোগযভাবে 
বিদ্যুৎ যোগান দিয়ে চলেছে । 

প্রকঙ্গ £বাণেল ও সাওতালডিহি --এ দুটি কে 

বর্তমানে সম্প্রসারিত হচ্ছে । এছাড়া 

কোলাঘাটে তিনষ্টি ২০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পঞ্ন 

ইউনিট স্থাপনের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে । 
জলভাকা ও কার্শিয়াতের জলবিদুাুৎ কেন রর 

দুটির বিদুৎ উত্পাদন ক্ষমতা পাপা 

বাড়ানোর কাজও এগিয়ে চজেছে। 

গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ £ ইাতিমধোই 
মাজার ১০,০০০টিরও বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ 
পোছে গেছে। মানত আড়াই বছয়ের 

মধোই রাজোর ৭০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ 
পৌছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। 

অর্থ £ এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জনো প্রয়োজনীয় 

অর্থ জোগাড়ের জন্যে পর্যৎ আপ্রাণ চেষ্ট। চালিয়ে যাচ্ছে। 

সাম্প্রতিককালে জালানী, মাশুল এবং অন্যানা খাতে 

বর্ধিত বায় সামাল দিতে বিদ্বাতের হার সংশোধন করা হয়েছে। 
বিভিন্ন অর্থলগমীকারী প্রতিষ্ঠান খেকে যদি ঠিকমতে। অর্থ 

যথাসমংয় পাওয়া যায়, তাহলে ৫ম পরিকল্পনার শেষে রাজো 

১০০০ মেগায়াট অতিরিজ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জনে 
যেসব প্রকজ হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলির কাজ সময়মতো 

শেষ করা সম্ভব হযে। 

5] 2 



হয টি রি পপ ৯ 

পঞ্চম বর্ষ 5 সংখ্যা 8 ৯ জানুয়ারী-এপ্রিল 'ণ৬ 
এরপর ০ম ০৪ আপার, মস 

আমাদের বা 

গ্রযোজনা-ইতিহাসের গ্রথম দিকে দেখা যায়--মঞ্চে কখনও নাট্যকারের 

প্রাধান্ত, কখনও বা গ্রধান ভূ'মকার অভিনেতার । ন্ৃতা-গীত-মঞ্চলজ্জা-আলোক- 

পোষা ক-মে কআপ-প্রভৃতি উপাদান-উপকরণকে সমান মর্ধাদ। দিবার ষে সামগ্রিক 

দৃষ্টিওুঙ্গী, তার ছত্রচ্ছায়া় টে!টাল থিয়েটারের আবির্ভাব একেবারেই আধুনিক 

ঘটন1। বঙ্গের রলমঞ্চে অমবেন্্রনাথ দত্ই সর্বপ্রথম প্রযোজনার অচলায়তন- 

খানি ভাঙিয়। দিয়] টোটাল থিয়েটার ক্ঞ্জনে প্রয়াসী হন। শিল্পের অগ্রগতির 

রীলে-রেসে এই সৃষ্টির পূর্ণ লাফলোর দৌড়-কাঠিটাকে অবশ্ত নাট]চার্য শিশির- 

কুমারের কর-স্পার্শর অপেক্ষ। করিতে হইয়াছে। তবু বিস্ময়ের কথ! যে অমরেনু 

প্রয়াসের যখন শুরু, তখন বিলাতী টোটাল থিয়েটারের জনক, ফ্রান্স-গোৌরব 

লুই বারোল, পৃথিবীর আলো দেখেন নাই। বারোলের জন্ম ১৯১* থুষ্টাবে। 

তদুপরি অমরেন্দ্রের টোটা'লটি-চিন্তার সঙ্গে বিজ্ঞাপনীপ্রচার, নাট্যপ অ্রকা-গ্রকাশ, 

নাট্যশিল্লী-কমী্দের পসার-প্রতিষ্ঠা, দর্শকের শিক্ষা! ও স্বম্তি-বিধান, শিল্পী ও 

সাধারণ মামুষের মাঝে সেবা ও সহযোগিতার সেতুবন্ধন ইত্যাদি প্রচেষ্টা যুক্ত 

হওয়ায়, তুলনামূলকভাবে বারোলের ভাবনা-পরিধ গৌণ হইয়া পড়ে। উনবিংশ 

ও বিংশ শতাবীর সন্ধিক্ষণে লোকশিক্ষার ব্যাপ্তি, ও মঞ্চের লো কপ্রিয়ত অর্জনে 

উৎসগাঁকৃতপ্রাণ সমজ-শিল্পী অমরেন্ত্রনীথকে পাই! আমরা গঞ্ধিত,. গৌরবাদ্ধিত! 
এই বিশেষ সংখাার “অভিনয়? মূলত নিভীঁক অমরেন্দ্রের জীবন ও হার 

পাঁরচন-দর্পন রূপে প্রঙ্গাশিত হইলো, এই নাটারখীন্দ্ের জন্মশতবর্ধপৃতি শ্মারক 

সংখ্যায় এ খুগের কিছু নাটক-গ্রবন্ধও দললিষেশিত হইলো 



অমরেক্-দ্ণ রচনায় আমরা রমাপতি নামে খ্যাত তাহার স্রাতুন্ুত্র 
ইরীন্দ্রমাথের অশেষ সাহাযা লইয়াছি, বিশেষত তৎ*লিখিত জীবনেতিহাসের । 
বিস্তাসাগর-রবীন্্রনাথের আত্মকথা ধাহারা বোজ্ঞানে পাঠ করেন, আত্মীক়-রচিত . 

'রঙ্গালয়ে অমরেন্ত্রনাথ”--রিষয়ে তাহাদের যে উদ্মা-উন্লাসিকতা, আমরা সে 

সমূহকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছি। এই দেশের, এই সমাজের অনাত্বীয়ের 
নিষ্ঠা-নিরপেক্ষতার লঙ্জাকর দৃষ্টান্ত আমরা তে। কম দেখিনাই। একাঙ্ 
নাটকের জনকত্ব প্রচারে, “রবীন্দ্র পুরস্কার বিতরণে, সর্বোপরি ইতিহাসের 
বিকুতি-সাধনে মহাজজনদি:গিএ বিভীষণী অপরুচি তো কোন হঠৎ-ঘট! অভিনব 

ব]াপার নহে । তাই পরজনের গ্রুতারণ। ও পরিজনের নিন্দার উর্ধে উঠিয়া 
যিনি মঞ্চের 'জাতির্দর্পণ আখ্াাটি গৌরবন্দৃপ্ধ করিয়া তুঙ্গিবার মানসে 
গ্রাণপাত পরিশ্রম করিলেন, থিয়েটারের সেই নেপোলিরন নাটা-ইতিহাসে হয় 
উপেক্ষিত, নয়তে! নির্মমভাবে বিজ্রুপিত। সেই সঙ্গে অপমানিত সেই সব 
শিল্পী, ধাহারা অমর-বিদায়ে বাম্পরুদ্ধ ক গাহিয়া উঠ্ঠিয়াছিলেন ; «কোথা 
সখা! পিতা! ভ্রাতা! গুরু! | অন্পাতা ! কই তুমি - কই!” "* 

ইংবেজ-প্রচলিত শিক্ষা আঅপদেবতাকে অমরেক্জনাথ কখনও নুনজরে 
দেখিতে পারেন নাই আপন যুগের শিক্ষিত, নস্মকেন্দিক সমাজপাওদের 
বক-ধমিকতা ও সেবা-সংস্করর-বিল1সকে বারংবার কষাঘাত কবিয়াছেন। অতথ্ব 
স্বাহাকে বিশ্বৃতির অতলে ডুব।ইর দিবার অঞ্জন কাবসাজি-কারচুপি তৎপর 

কইয়।ছে। সমাজ-সমালোচনাব নাটককে গিরিশ একবার 'নর্মা-ঘণটাঃ 

সাহিতা বলিয়াছিলেন। অমবেন্ত্র-হথই সযাজসত্যের গ্রহসনগুলিকে নম্থাৎ 
করিবার মনোবল এইভাবে পুষ্ট হইবার সুযোগ পাইঞাছে। তৎপুর্বে অবশ্থ 
গিরিশচন্দ্রকে দৈব-মহিমায় মণ্ডিত করিবাব চেষ্টা চলিয়াছে। একটি জ্যাঠা-সুলড 

মেজাজ ছুঁড়িয়া হেমেভ্ানাথ দাশগুগকে পর্যন্ত ভার মানাইয়া অপবেশচন্ত্র মুখো- 

পাধ্যায় মস্তবা কাঁওয়াছেশ £ "গিরিশচন্দ্র 907৩1 01 0১৩ [5656 90886 

--ইহার খুড়া-আ।ঠ আর কেহ কোনদিন ছিলনা *.. বাজল! নাটাশালার 

পিতৃত্বের গৌরবের আঁধকারী এঝ) তিনি ৮ একাধিক পিতার দাবী কেহই 

কবেনা; কিন্তু একই ব্)ক্তিকে খুড়া-জ]ঠা-অনক ভাবিতেও আমাদের রুচিতে 

বাজে। 'অপবেশচন্দ্রের এই হিভিম্বা-চেতনার পঁচিশ বৎসর পূর্বেই কিন্ত 
“বেললী' পত্রিকা নাটাদৃত অর্ধেন্দুশেখর মুস্তকীর পরিচয় স্বরূপ লিখিয়াছিলো ঃ 
৮8061 2110 (0৯01505010১ 901৬০ 91555 17) 36165], 23 ৬611 
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02280 81৮1 লক্ষ) করিবার বিষয় যে, আপন গ্রন্থে অপরেশচগ্ গিরিশচঙ্জের 

ম্যাশন।ল থিয়েটার আগ ও বিনোরিনী-প্রতারণাব ঘটন। দুইটি সযত্বে চাপিয়। 

গিয়াছেন। আর অতীয় লজ্জার কথ! ষেঃ গিরিশ-অপখেশ এঁতিছ্থো আস্থা বান 

থাকিয়া! আজ ধাহাবা উদ্দেস্ট প্রণোর্দিতভাবে অমরেন্দ্-যুগের সন্ধান করিতেছেন, 

সেই সেব গো-এযকমণ্ডলীর শিরোমণিদের পুরাতন পুথি-প্রত্রে অন্তত অমর- 
মূল্যানের কোনো সশ্রদ্ধ প্রয়াস নাই। রবীন্ত্রভারতীর বভাযার বিভাগীর 

প্রধান অজিতকুমাব ঘোষ মহাশয়ের নটিযিসাছিতোর ইতিহাসে বছ আনকোরা 

অনুজ নাট্কারের দীর্ঘ আলোচনার পারে প্রসঙ্গক্রমে একবাবমাত্র “অঘরেজ্ানাথ+ 

শবটি উচ্চারিত' হাস্যরস বিষয়ে অঙ্জিতবাবুর গবেষণামূলক গ্রন্থটিতে 
প্রহসন-গ্রনেতা অমবেন্দ্রের উল্লেখ মান নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 

বাংল। বিভাগের প্রধান অসিতকুমার বন্দো।পাধ্যায়ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে 

কেবল 'হবিবাজ' নাটকের নাম করিয়াই মন্তবা জুড়ির। দিয়াছেন যে--“এগুলি 

সবই তার রচনা কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে ।» এমনি হঠকারিতার 

সহিত ইনি কি বলিতে পারিবেন যে, “বিশ্ব-পবিচয়'আদি বু পুস্তক রবীন্দ্র- 

নাথের লেখা নহে? কিন্তু নিবিবাদে অমরেন্দ্রনাথের প্রতি অনুরূপ সঙ্গেহ 

গ্রকাশে অসিতখাবুর মাষ্টারমহাশয় ভাষাবিদ্ ন্ুকুঘধার লেনেরও বাধে নাই, 

ষেমন বাধে নাই মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার বিশ্বরূপা-বিজ্ঞপনে তাহার ভাধা- 

বিছ্যাকে বন্ধক রাখিতে । 

অপসংস্কৃতির পরস্ত্রী-গ্রশন্তিতে আরেক গ্রাগ্রসর ঝাক্তিত্ব অধাপক 

আগুতোষ ভট্টাচার্ধ। তিনি অমবেন্দ্রনাথের রচনা “বঙ্গের অঙগচ্ছেণ ও “এসো 

যুবরাজ সঙ্গে নিন্দাত্ুস্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, “ইহাদের কাহারও মধ্যে 

নাটাকারের নিজন্ব মনোভাব গ্রকাশ পার নাই। কেবল মাত্র ছুই শ্রেণীর দর্শকের 

বিভিন্ন তুইটি মনোভাবেরই অভিবাক্তি হইয়াডে”। ভল্পধা, নাটাকারের এই নির- 

পেক্ষতা এই জাতীয় সমালোচকগণের একটি প্রিয় উপাদান? যদিও নিরপেক্ষতার 

ধারণ!টি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অমরেন্দ্রনাথ দুইচি নাটকেই সমাজচরিত্রের শ্লেষাত্মক 

সমালোচনা করিয়াছেন । রবীন্দ্র ভরভীর আবেক প্রান শড়ু মিত্র, ফিনি গলীয় 

মুখপত্র হিলাবে বহুরূণী নাট? পঞ্জিকা প্রকাশের স্থত্রটি অনরেন্্রের নিকট হইতেই 

ধর করেশ, তাই অধমূর্ণের চিরাচরিত রীতিতে লিবিয়া] বসেন -*অভিনেতা 

তিনি কতো বড়ো ছিলেন জ।নিন।) কিন্ধ বিয়েটা র ক্ষেত্রে কিছু অশালীন বিজ্ঞণ্ধ 



আমদানি করে এই দত্ত মহাশরটি খুবই বিশিষ্ট হয়ে আছেন”। হায়-সহায়। 
মাঞুষের সঙ্গে, যুগের সঙ্গে যোগ হারাইলে এমনি করিয়া গ্রলাপই বুঝি সন্বল 

হইযা উঠে! তাই শিশিবকুমারকে গাল পড়িতে পাড়িতে তাহার নামে বিশেষ 
সংখ্য। প্রকাশের বহুযূপিতাও অনিবার্ধ হইয়। পড়ে । যুগের কথ তুলিয়। সাধারণ 

মানুষের সহজ বোধ্য বিজ্ঞাপনী ভাষার স্থুলতায় ধাহারা সত্যই পীড়িত, এ যুগের 
বেস্তান্ূপা-প্রতাপে খুড়া-জ্যাঠাদের অভিজ্ঞান-পত্ত্র লইতে দোঁধিয়! তাহারা নীরব 

থাকেন কী করিয়া? একটির সেতু পথে সহধর্মিণী শিল্পীসত্ত বচিয়াছে, আর 

অন্তটিতে স্ব-প্রচারিত সৎ-নাটকের দিকৃচিহ্ন অর্টকা হইতেছে বালয়া কি? ইডেনে 
ক্ষরিরাম-প্রমুখ বিদ্রোহী শ্বদেশপ্রেমি কদের ট্যাবলো রচনার পাশাপাশি বিদ্রোহ- 
বঙ্গের “চার অধ্যার' মঞ্চস্থ করার চেয়ে অধিকতর অশ।লীন বর্ম আর কী হইতে 

পারে ? 

কিন্ত অমরেন্জরকে মসীলিঞ করিবাব সর্বাধিক কৃতিত্ব বোধহয় বৃদ্ধাদে বশ্বন্ধু 

কবি অজিত দত্তের অমরেন্দ্রনাথের সাহিতা-প্রতিভাঁকে নিঃশেষে নম্য ৎ করিতে 

গিক্া! তিনি বলিয়।ছেন _ “কৃ'জে।র চিৎ হয়ে শোওয়া যেমনঃ অমরেক্দ্র দত্তের পদ্য 

রচনাও তেমনি”। অমরেন্দ্র-রচিত প্রহলন-দর্পংণ আপন পূর্বস্থণী'দর অপমান- 

সিকতার চিত্র দেখিয়া বিরক্তিভরে এই সব 'কদষ রচনা'র আ্টাকে গোপাল ভাড় 

বলিবার ধৃষ্টতা! দেখাইয়াছেন । আমাদের গম হইলো- অমধ্জ্রে সাহিত্যের 

নীট ফল যদি এই, তবে তৎক।লীন পত্র পঞ্জিকা, দর্শক পা$-জভিনেতাদের 

উচ্চপ্রশংসার হেতু কী? সেসবের ষোলো আনাই কি তবে ঝুট।? প্রাক 

চষ্লিশে প্রয়াত শিল্পী অমরেন্দ্র গ্রসঙ্গে হবগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পর্স্ত বিক্ষুব্ধ 

বড়োদেব বিরূপতায় বিভ্রান্ত হইয়া মন্তব্য করিয়াছেন প্চল্লিশ বৎসবের পুরে 

মানুষের রচনা পরিপক্ক হয় না” । অথচ আমব! জানি যে. বরেণা কীটস-শেলী 

চল্লিশ ছুঁইতে পারেন নাই, রোমিও এগ জুলিয়েট, মার্যাণ্ট অব ভেনিস, 

মায় হামলেট পধস্ত শেক্সগীয়াবের গ্রাকৃ চল্লিশ সৃষ্টি, ববীন্দ্রনাথের বাজ! ও রাণী 

এবং বিসর্জন, মধুস্থঘনের কৃষ্ণকুমাবী, বুড়ে। শা/লিকের ঘাড়ে বে, একেই কি 

বলে সভাতা এবং মেঘনা বধও তাষ। 

অমবেন্দ্রনাথের পক্ষে এইটুকু মবশ্থাই বলা যায় যে, তিনি সাহিত্য-বোধশ্ত্য 

হইলে পঞ্চাশ বংসর বয়ন্ক ববীন্দ্রনাথ দালিঘা-ভিত্তিক অমর-নাটারূপ “জী বনে- 

মরণ" প্রকাশে অস্থমতি দিতেন না; রুষ্ণকাস্তের উইলের অমবেন্দ্রকূত নাট)রূপ 

'ভ্রমর' নাটঢাচাধ শিশিরকুমার কখনও মঞ্চস্থ করিতে যাইতেন না। সে যুগের 



“কাজের খতমের' 'ছেড়ে কলকাতা বোন! হব পগার পার'। গানের কলি 

এ সুগের উৎপল দ্বত্তের “টনের তলোদ্ারে' সম্পদ-হিসাবে সন্বিবেশিতও হইতে 

না, যদি কবিবর অজিত দত্তের সম্মান রক্ষায় অমর দত্তের কাব্য-বোধ আর 
কু'জোর নির্যুদ্ধিতা এক হইতে পারিতো |! কেবল মাজে কর্মে নবীনত্ব গ্রত্যাগী 
এই সব হু-ষ-ব-র-ল সমালোচক-ইতিহাস্যকারদিগেব মুঢ়তান্ধৃষ্টতার নধর মুখে 

ভপসংহার হিসাবে যাহ] তুলিয়া ধরিতে . চাছি, তাহা হইলো-_কাজ্জের খতম' 

নাটিকার এডিটারের একটি সংলাপ £ «থিয়েটার তো! আযোদের জিনিস, দীড়াও, 

অগ্রে দেশের হুংখ দূর হোক, দরিদ্রতা নিবারণ হোক, তারপর আমোদের বিষয়ে 
মনোষোগ করা যাবে” । এই ভতভাগা দেশের বাম-দক্ষিণ কোণের নেতার্দিগের 

মৌলিক বিভ্রাস্তিটি এই 'এডিটার চরিজ্রে আশ্চর্ধ মহিমায় বিধৃত হইয়াছে । সমাজ- 
চেতন ও অন্ত্টির অন্তহীন গভীরতায় মাথা এই কথাগুলি সেই সাহিত্যিকের 
কলমেই শুধু ফুটিতে পারে, ধাহার সহিত দেঁশেব ধমনীর সতাকার ঘোঁগ, াহাব 

কাছে মানবপ্রেম-িয়েটার প্রেম অভিন্ন, একাকার , তাই সংগ্রামী নাট।কমীঁদের 

হইয়া শিশির যুগের ঘনিষ্ট পূর্বস্থরী, দুঃসাহুলী নাটাকেশরী অমরেজ্্রনাথের উদ্দোস্টে 
সশ্রদ্ধ প্রণতি রাখিতেছি |! 

আহার ড৮০০০৮০০০৮ 

অনুসন্ধিতস্্ব নাট্যান্ুবাগীদদের পক্ষে অপরিহার্য, 
বাংল। ভাষায় বিশ্ব-রঙ্গ মঞ্চ বিষয়ক প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ, 

ডঃ গীতা সেন প্রণীত 

বিখরঙ্গালয় ও ৪৮৮৪৭ 
১" এ ৮০৯৪ 121৫ // ১) 

ন্ ঃ নো 3 টি 

পবিবেশনা ২ জিজ্ঞাসা । ৩৩, কলেজ রো, কলি কাতা-৯ 

১০৩, ঝাসবিহ্বারী এভেনা, কলিকাতা-২৯ 



ইউ, টি, সি-র নতুন প্রযোজনা “যদিও সন্ধ্যা 
'একালের গ্র,প খিয়েটারগুলির মধো নাট গ্রযোঞ্জনার ক্ষেত্রে ইউ, টি, সি 

ন|টাগেঠী স্বাতস্ত্রের স্বাক্ষর রেখেছেন। এর প্রমাণ পাওয়া গেল তাদের 

সাম্প্রতিক নাটক “যদিও সন্ধা দেখে -- অন্ত 

“চমকপ্রদ উপস্থাপনার গুণে নতুন শ্বাদের পরিবেশনায় “যদিও সন্ধা।' দর্শকের 

কাছে '্মাকর্ষরীক় হয়ে ওঠে। অভিনয়ে সব চরিত্রই 'মাশ্চধ। সজীব ।__বন্ুমতী 
“ইউ, টি, সির প্রযোজনায় রাধারমণ ঘোষেব “যদিও সন্ধা! নাটকটি আকলোর 

সঙ্গে মধস্থ হয় নির্দেশনায় বিশু গোস্বামী স্ুচিস্তাধারার পরিচয় দেন ” -যুগ্াস্তর 
“আইডিয়ার দিক থেকে “যদিও সন্ধা নিঃসন্দেক্ছে বলিষ্ঠ নাটক । অভিনয়াংশে 

ইউ, টি, সির টামস্পারট উললঞযোগা ” --বাঙলাদেশ 

“নাটকটিব প্রাওটি দৃপ্ঠই দর্শকে গভীর আগ্রহে "আগামী দৃশ্ঠগুলিব অন্তে উন্ুখ 

করে তোলে ' গানগুলিও পাসবেশ স্ষ্রির সহায়ক হয়েছে । প্রতীক নাচ এ 

ন[টকেব বিশেষ সম্পদ * --সতাযুগ 

নব স্ব চবিত্র প্রতিটি শিল্পী দক্ষতার পক্চিয় দেন। বিশেষ করে শংকর পালুই, 

অনিল উট্রাচাধা, বিশু গোস্বামী, মলয় বন্সী, স্ুপ্রকাশ সান্তাল, কুমকুম “চীধুবী 
ও অঞ্জনা প।লের আন্তিনয় দর্শ+ মনে রেখাপাতত কঝে। -- মব কল্লোল 

০১৪ 2, 00010179615 ৬10) 8. 50019] 00110670 0101৭ [0197 5১111 5157209 
' 106 16770610006160 ৬/100) 01625116815. 00005 09 ব|) 60085 150 

(00730 17) 10 দা) 50100 ০01 01961 180210050 06611109900 12771011010 
০0171170101601)5, 06862 

'নাটকটি আজকের যু'গব সমাজ বাবস্থার প্রতিচ্ভবি। নাট্যকাব বাধারমণ ঘে'ষ 

(বনি সমশ্তার কথা বলেছেন । .. নাটকটি উপভোগা । - ঘর্পণি 

«বিজি চবিভ্রে গ্রাণবস্ত অভিনয় করেন অনি ভট্টাচাধা, বিশু গেন্বামী, শংকর 

পালুই, মলয় বন্পী, নুগ্র্ণাশ সান্যাল, কুণকুম চৌধুবী, অঞ্জনা পাল, শ্বল 
ব্যানাজা।' _-নতু্ খবর 

*** 018 00156155155 101051001 0159 9011160 ০৮৮ ০01 6৩ 8৫7 ০01 
1২501091212) 00005 ৬1108 £০০০ 01710085017), 2০611) 2170 €১:০৩]১- 
01017981030 07011770011 06 1101710 2170 ৪০110 ০৮০৪ + 

1195 1১802056£" (1,00157)0)) 

'ন।টাকার নৈরাগ্েব সাদ্ধ। আঁধারের মাঝেও বিশ্বাস রেখেছেন নব স্থর্যোদয়ে। 

বিশু গোন্থামীর নির্দেশনায় গডে উঠেছে__-চোথে দেখা সমাজের একটি চিত্রমেলা 

_যেখানে হরিদাস ইতিখ্যাত মুরুববীদের ছড়িয়ে দেওয়1 খীজাণু-_অপসংস্কৃতি 

আর শোষণ অস্ত্রসের ঘণকৃষ্ণ পটভূমিতে শিল্প ও শিল্প-শ্রমিকেব এ ছাদ পরি- 

" প্রেক্ষিত রচনার রূপালী কাবা ঠিকৎ পড়ে” - অভিনয় 



নতুন নাটক গু নতুন নাটক গু নতুন নাটক গু নতুন নাটক 

মনমাতানে হাসির পূর্নাঙ্গ নাটক 
রাধারমণ ঘোষের 

পিকনিক 
দুটি নারী চরিত্র ॥ ছুটি সেট ॥ পূর্ণ ॥ মূলা ; ৫'৫* 

লেখকের আর একটি পূর্ণাঙ্গ ঃ যদি আমি কিন্ত আমি 
গরকটি নাবী ॥ একটি সেট ॥ ৫: 

লেখকেব ছুটি একাস্ক একত্রে £ মুচকি মঙ্গল কাব্য, 

মূর্য নেই স্বপ্প আছে । ৫.০ 

আবে! ছুটি হাসিখুশির পূর্ণাঙ্গ নাটক £ 
বাদল সরকাবের - কবি কাহিনী ৫৫০ । ছুটি নাপী॥ হাসিব পূণাঙ। 

শৈলেশ গুহ নিয়োগীব _জীনন রজ ৫৫০ দুটি নাবী॥ হাসির পূর্ণাঙ্গ 

গণনা তীত পুবস্কার বিজয়ী অমল রায়ের তিনটি একাঙ্ক একত্রে ঃ 
কেনন।! মানুষ ॥ নচিকেত। ॥ বন্দীশালার ডাক 
(ষ্ঠ নাটাকারের গৌরবচিহিত তিনটি একত্রে £ &'*০ 

নারী বঞ্জিত বিখা।ত পূর্ণাঙ্গ নাটকেব পুনমু্রণ হ'ল-কিরণ মত্রের অন্যাহায়। 

একটি সেট ॥ মূলা 2৪ ০০। বিখ|াত হাসিব পূর্ণাঙ নাটকের পু্মু্রণ হ'ল -- 

সমর মুখজাঁত চুপ, ছটিনাবী চরিভ্রে॥ মূলা £ ৫'** 

এখনও কি আপনার সংগ্রহ করা হয়নি 2 

প্রকাশ নন্দীর-_নাটক পরিচালনা 
পচুর চিত্র সগ্থলি ॥ মূল) £ ৯৫৯০ ॥ সডাক মুলা ১ ১৮০৭ 

টি 

পরিবেশক ; নব গ্রন্থ কুটির ॥ ৫5/৫এ, কণেজ হ্্রীট, কল কা তা ৭০০৭৩ 



রক্গনা (৫৫-৬৮৪৩) 
গ্রযোজিত শততম রজনী অতিক্রান্ত 

দর্শক প্রশংসাধন্তয 

নট-নটী 

নাটক / নির্দেশনা - গণেশ মুখোপাধ্যায 

মঙ্গীত-_ অনিল বাগচী 

আলোক ও শিল্প নির্দেশনা-__হীবক মুখোপাধ্যা 

আলো- অজিত মিত্র ॥ মঞ্চ--শিবনাবায়ণ ঘোব 

গাবহ সঙগীত-_স্বুনীলববণ ॥ ধ্বনি-হিমাংশু পাল 

রূপসজ্জ। - ফবহাদ হোসেন ॥ সাজসজ্জ1--ধীবেন দৃত্ত 

রূপায় ণে 

মলিন। দেবী, গুরুদাস বন্দোোঃ, সম্োষ দত্ত, তুর্গাদাস, কাতিক, 

স্ধাংগু, গণেশ, অশ্রু, বিমল, অনিল, স্জিত, মন্টু, শঙ্কব, 

ম্বনীল, নিধীর, ধীরাজ, অসীম, সোমনাথ, পবিভোষ, রঞ্জিত, 

সমীব, স্বাতী, হিমানী এবং গৌতম, মমতা, বাসম্তী ও দীপিক।। 

প্রত্তি শনি, রবি ও ছুটিব দিন ৩ট! ও ৬ টা 
বৃহম্পঙত্িবাৰ ৬॥ 



উম লাইট -এ 
একটি ম্বদ্দব নাটক 

কথাশিল্লী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প'নশিয।পন” ছায়া অবলগ্ধনে। ঘে গল্প 

চলচ্চিত্র ছড়া নাট্ে কপ দেওয়া বা উপস্থাপন! কব চিন্তার শতীত। 
“ধ্বস” 

নাটকের প্রতিটি মুহ্র্টই গ্র/গত ও মগ্রাপ্ত বয়স্কদের একই সঙ্গে ঘটমান 

এক প্রিক দৃশ্তের অভিনয় ভাবতীয় মঞ্চে এই প্রথম। 

প্ধ্বস” বায়-ব্ছল গ্রযেজন]। 

মঞ্চ__মমু দু ॥ আলো -তান্ু বিশ্বাস ॥ শব্ধ_প্রীপতি দাস। 

নাটক | গ্রয়েগ -_ অজিত সান্যাল 

১৮ই মে বঙ্গনা, ৭ই জুন একাডেমী, ৬ই জুলাই রঙ্গন। সন্ধা। ৭ট|। 

বীরু মুখোপাধ্যাযেব 
“রাক্যুক্ত” (যাত্রা) 

পালাটি আমন্ত্রিত অভিনয়ের জন্য গ্রস্তত আছে। 

৮২ যোগাযোগ ১- 

লাইম লাইট 
১৮৩, জপুর রোড, কলিকাতা ; ৭*০০৩০ (৫৭-৩৭৯৮) 

২৯|বি রামকাস্ত বোস স্ট্রীট, কলিকাতা £ ৭**০*৩ 



০ ০ জারি এর এট পর ধা ২ এপ রি সি 
2 উস 

অনরুদ্ধ ইতিহাম ॥ শুভকে ফিরিয়ে দাও 

উজ বাজার দেশে 

নাটকের রচন। ও প্রযোজনার সমালোচনা আবার বাধ্য কবল 

সপ্ত্বীকে 

আসার একটি ম্প্রযোজনায় ? 

মিহি সেনেব গল্প নকল কবে ববীন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছে 
চাষীর পো ভূত দেখছে 

আব এব প্রণযাজনায় প্রতিযোগিতায় প্রথম হল সপ্তযাঁ 

শেখর দাসেব পন্চিলনায়। 

এবাব শবত্চন্দেব মহেশকে মনে বেখে 

রবীন্দ্র ভট্ট চার্ধের পূর্ণাঙ্গ নাটক £ 
গফুরের প্রত্যাবত ন 

আগামী » মে যাজিকের মঞ্চে অনিনয় করতে চলেছে । এর নির্দেশনায় আছে-_ 

চন্দন স্ববাস পাল। 

চে শপ সি সপ পপি শর পপ 

সগুষাঁ, ফেরীঘাট রোড, নৈহ্াটী, ২৪ পরগণ!। 



উন্তম আমাব এত কাছের যে কি বলব ভেবে পাচ্ছিনা । 
ডঃ গ্ুমোদ মুখোপাধ্যায় 

আমার ষাটের ওপর বয়েস হল, অভিনয়ের মাধ্যমে পুত্রাধিক শ্নেহ কেড়ে 

নিয়েছে উত্তম । __ প্রভাত মুখোপাধ্যায় 

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ঘা অভিনয় করেছে তাতে বিস্ময় লগে বৈকি !। 

_ হুরিমোহন চক্রবর্তী । 

আমার "মামলার ফল", 'বিবস্ত্ শ্বর্গ ", “উত্তম মধাম” নাটকে উত্তমের অভিনয় 

দেখে বুঝেছি ও আন্প]াবালাল্। _ রবীন্দ্র ভট্টাচার্য । 

আমাদের চোখের জল হ'ক মুক্ত-শ্চ্ছ-ুন্দর করে তুলি সংস্থকে। কারণ 

তাই উত্তম চাইতো--সংস্থাব সভাবুন্দ । 

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে 

'মামাদ্দের ছে সভ্য 

উত্তম বিশ্বাস 

আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। 

আমরা তার আত্মার 

শাস্তি কামন। করছি 

শিল্পীলোক, খবি বঙ্কিমচন্দ্র রোড, ভাটপাড়া, ২৪পরগণ! ৷ 



স্নাঙ্গিক গোষ্ঠী 
আগামী জুন ও জুলাইন্তে অষ্টিনয কবছে-__ 

ববীন্দ্র ভট্ট!চার্ষেব 

এই মন সেই মন 

নির্দেশনায-_তুষাব মজুমদার 

আব 
বৃকফাট। কান্না নয, দমফাটা হাসিব নাটক 

ববীন্দ্র ভট্টাচার্ষেব 

কে£্ধনের কেরামতি 

হামিব তৃফান তুলে ছড়ি ঘোরাচ্ছে-- 

ক্ষিতীন্দ্র বাঁচৌধুবী। 

সস ররর এ পপ এ. লা এর (রা, পা পিস এ সা 

আঙিক গেঠী ॥ »নং প্রিয়ণাথ মল্লিক রোড ॥ কলিকা'ত1.২৫ 



মঞ্চে ছুই লাইনের লড়াইকে 

এগিয়ে নিয়ে যাবার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞায় 

শৌভিক দেক্ষিণেশখবর) 

প্রযোজন। 

নো পাসারাণ 

আগামী নাটক ্ 

নিজ বাসভুমে 

পৃ্বর্তী প্রযোজন! নির্দেশনা--মনোবগ্জন ঘড় 

কেন ন। মান্ধুষ যোগাযোগ কেন্দ্র : 

শববাহকের। কল্যাণ বন্দ্যোপাধায় 

জতুগৃহ ৯, ডি, ডি, মগ্ডলঘাট রোড. 

হে রাজবিস্রোহী দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৫৭ 



শণিতাকৃরের নাটঢছর্শন 
শনিঠাকৃব বচিন ও চিত্রিত 

নেপো ও নায়ক সংবাদ (বিচিত্র)! 

পৌর স্মফিসাররা নাটক করছেন' শিয়োন।মে ৮ মার্চ (১৯৭৬) যুগান্তর প্রকাশিত 

ংবার্দ £ 

',*কলিঝাঙার পৌবসভার অফিদাররা 'কর্ণ।জুন' অঠ্িনয় করবেন ১৭ই মার্চ 

কলামন্দিবে কৃষেের ভূমিকায় ংশগ্রহণ করছেন পৌর পরিচালক...এবং কর্ণের 

ভূমিকায় কমিশনার **। কেন্দ্রীয় পৌর বনে দেওয়লে এবং রাস্তা দেওয়ালে 

এ নাটক সম্পর্কে প্রাচীরপত্র পড়েছে 

ল্মর্তবয £ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে |বভিন্ন পত্তরকায় প্রকাশিত পৌব সঙ্ার 

বাজেট সংক্রান্ত সংবাদ থেকে জ্জান। গেল, ১৯৭৫-৭৬ আধিক্ বছরে অপেশাদার 

নাটাসংস্থাগুলির কাছ থেকে ৯ লাখ ২৫ হাজার টাকা পোৌব নাটাকর আদায় 

করা হবে। 

৮৫ 
1 ৫ 
রর 
রি রে 



গৈরিশ-নীতি যখন রাজনীতি ! 

গিবিশ যুগে এক মঞ্চ থেকে অন্য মঞ্চে অভিনেতৃদেব ভাঙ্গিয়ে আনা হতো মোটা 

বোনাসেব লোড দেগিয়ে। সম্প্রতি এই নীতি জাতির “সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে 

বাকুল (1) উদ্দতম কতৃপক্ষের স্বীকৃতি পেয়েছে। তীবা চলচ্চিত্র ও ঘান্র!র মতো, 

পুরন্কাবের [বিনিময়ে ্মপেশাদ[ব নাটাসংস্থাগুলির ওপরও কর্ৃত্থ বিষ্তার করতে 

অধীব চয়েছেন। 



এন, এল, টি, জি-র 
বলিষ্ঠ নাটক 

জর আলতের পাালি। 

রচনা শুর ॥ গোরা ঘোষ * নির্দেশনা _ সুনীল রায় *& মঞ্চ _তপন ঘোষ, 

রাজ। রায় * আলো- জীবন দাস, রতন ধরগুপ্ত, ভূষণ সরকার 

সঙ্গীত সহযোগিতা _ শ্রীমতী ছায়া গাহুলী, প্রন্থুন গুপ্ত । 
--$ ভবিষ্যত চিন্তা £ - 

একাঙ্ক £ ঠিকান। ও ফুটপাত (গোবা ঘোষ) * পূর্ণাঙ্গ £ অহম্- 

আবাম্বয়ম্ (রাধাবমন ঘোষ) ও বণক্ষোত্রে আছি (মনোরঞ্জন 

বিশ্বাস) * শব নাটক ? বামের স্মৃতি । 

এন, এল, টি, জি আযোজিত 

৬ভবেশ স্ম'তি একাঙ্ক নাট্য-প্রতিযোগিতা ঃ 
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ 

* যোগদানের শেন তারিখ ৭ই আগ, ১৯৭৬ * 

যে।গাযোগ £ আহবায়ক, এন, এল, টি, জি। কোয়ার্টার নং )-68, 

পে।ঃ সিক্বী। গেলা- ধানবাদ। বিহার। 

[ বহিরাগত সংস্থার ক্ষেত্রে একবেলা ১০ জনের আহাব এবং ৮* টাকা বাহা- 

খরচ দেওয়া হইবে ] 



॥ পঙ্গগয়ো আগরেজণাথ ।॥। 
রমাপতি দত্ত 

পদ্ম ৬টাকা 

- 8 প্রার্িস্থা ণ £-- 

দে'জ পাখলিশিং 

১৩ খাম চাটাজ স্ট্রীট । কলিকাতা ৯ 

ও 

হরীন্দ্রন।থ দত্ত 
৯০/১ গ্রেস্ট্রীটী। কলিকাতা € 

ফোন ১ ৫৫-৯৯৯৪ 

গ্রীক নাট্যকার ঈলকাইলাসের খৃষ্টপু্যুগের বন্দী গ্রমেধিউদ যথার্থ মুক্তি 
লাভ করলেন ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বোমান্টিক যুগের হারকিউলিস-কবি শেলির নাটকে। 

দু হাজার দু শো আশি বছরের ব্যবধানে রচিত নাটক ছুটিকে পাশাপাশি রেখে 

এই গ্রথম ভারতীয় ভাষয় গ্রমেথিউসকে প্রকাশ করা হল। এর সঙ্গে রইল 
গ্রীক ও রোমান যুগের গ্রীক দেবদেবীর আবক্ষ প্রপ্তবযূতির ছবি । এ ছাড়। 
দেওয়া হল ঈলকাইলাস ও শেলির দুখানি গ্রতিরূপচিত্র, এবং ফরাসী চিত্রকর 

গুস্তাভ মোরেউ অঙ্কিত নিগীড়িত গ্রমোথউসের একখানি পৃণাঙ্গ ছবির আলোক- 

চিন্র। প্রচ্ছদপটে থাকল গ্রীকমৃৎপান্ত্র থেকে সংগৃহীত গ্রীক বীরদের একখানি 

“বন্দণ) চিত্র । গ্রন্থের গুল, অনুবাদ ও অনুষঙ্গ রচনার দায়িতৃ নিয়েছে রবীন্্র- 

ভারতী বশ্ববিদ্ালয়ের অধ্যাপক 'ডর দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ঈসকাইলাস ও শেলির প্রমেথিউম 
দাম £ পনেরে টাকা 

চতুক্ষোণ পাবলিশার্স 
৭৭১, মহ।ত্বা গান্ধী রোড 

কলকাতা» 



হাত্রিক্-এ 
শর€ জন্মশ'তবর্ষে শরৎ স্মরণে চারদিন ব্যাপী 

নৈহাটিতে 

_ নটেযাওসব 

শরত্চাক্দ্রের গলপ অবলম্বানে-- 

৬ই মে চলিঞুর পরেশ 
নাটক £ তমাল দাস ॥ নির্দেশনা! £ ইন্দ্রজীতৎ পাঠক 

৭ই মে যাব্রিকের অভাগীর ব্ব্গ 

নাটক £ রবীন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ নির্দেশনা £ নিখিল ভট্টাচার্য 

৮ই মে যাব্রিকের (শিশু বিভাগ ) লালুর পাঠাবলি 

নাটক £ রবীন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ নির্দেশন। দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়" 

ও 

বিলাসী 
নাটক £ রবীন্দ্র ভট্টাচাধ | নির্দেশনা £ নিখিল ভট্টাচার্য 

৯ই মে শরতচন্ট্রের মহেশকে মনে রেখে _ 
সপ্তুষার 

গফুরের প্রত্যাবর্তন 
রচন! : রবীন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ নিরেশিন] £ চন্দনন্থববাস পাল 



এত ত্র *-ব পূর্ণাঙ্গ নাটক 
% বিচার করুন * 

১৯৭৫ সালের বিশিন্ন পূর্ণীঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম নেমেই 

বহু পুরস্কৃত । 

'গ্রুতিকণ' (পলতা) আয়োজিত প্রতিযোগিতা (২৬ । ১। ৭৬) 

শ্রোঠ প্রো গন1--'বিচার করুন । শ্রেষ্ট ন।ট্যকার | শ্রেষ্ঠ পরিচালক-_ 

শু চশীধুবী (শাবচার করুন? ) 

মহাদেশ পবিষদ' (কোব্লগর, নবগ্রাম) আয়েজিত প্রতিযোগিতা (১৭ | ২। ৭৬) 

শ্রেষ্ঠ গ্রযোঞ্জনা--“বিচার করুণ? । শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শেখর বন্ছু (“বিচার করুন?) 

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী _ রত্ব! চাটার (বিচার করুন?)। শ্রেষ্ঠ শাট্যকার- 
শভৃ চৌধুবী ("বিচার করুন')। 

কলা।নী ক্লাব (কল্যাণী) আয়োজিত প্রতিযোগিতা (১৭ ৩। ৭৬) 

শ্রেষ্ঠ গ্রযোজনা-_বিচব কর্ণ । শ্রেষ্ঠ অভিনেতা--অশোক চট্টোপাধ্যায় 

(বিচার করুণ?)। 

“একতাবাখ আরো একটি বহু প্রশংসিত ও বহু অভিনীত পূর্ণাজ 
“গায়ক যখন নায়ক” 

একতারা । ২৩, ডাঃ পি, এন, গুহ রোড বেলঘেরিয়।। কলিকাতা-৫৬ 



শবং জন্মশতবধে 

চা ণিক- শরবা্ঘ্য 

শপত্চন্ের 

পথের দাবী 
ও 

বৈকুষ্ঠের উইল 
ন।টক / নিদেশিন। / সঙ্গীত £ প্রশান্ত চক্রবর্তী 

কলিকা'তাব বিভিন্ন হালে নিযমি'ত অভিনয 

পন্ুতিব পথে--শরৎচন্ধ্রের 

পল্লী সমাজ 
(যুগাংযাগ কবিবার ঠিষ্টান। 

২৯ ৮» গলস্ফ ক্লাব বোড, কলিকাত। ৩৩ 

(ফান 5 9১-০৭১৯ 

চিত্র ও মঞ্চেব আনথোলজি 

কাটেন 
প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে। ৷ 

বিষয়স্থচী £ প্রবন্ধ--বাংল! থিয়েটারের দুই ল।ইনের লড়াই 

৬ “মহেশ - মনোবঞ্জন বিশ্বাস 

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে - গুকদেব চট্টোপাধ্যায় 

নাঁট)সমালোচণা--“লোনন কোথায়? _ শূদ্রক 

একাম্ক নাটক--'নোপাসারাণ'--অমল বায় 

দম -দু'টাকা। ই্রলে খোজ নন। অভিনয্র' দণ্রেও পালেন । 



১৯৫৬ থেকে ১৯৭৬ 

আভুচরদহা 
তার পঁচিশ বছবের জীবন পুর্ণ রর চলেছে। মুষ্টিমেয় নাটাসংস্থা এতদিন 

বেচে থাকতে পোবঠে 

প্রযোজন।-- বাবো ঘন্টা ঃ নাম নেউ £ অন্যায়] 

১৯৭৭-ব গ্রাযোজনা 

বেক স্থষ্টিকাবী সাটক “সেতু'ব পালাবূপ 
তুঝ্থ। 

পালাকপ ও নির্দেশন। £ কিরণ মৈত্র । 
কর্মধান্ষ £ হিরণ মৈত ॥ আলো £ ঈমিয় সন 

আমানত অভিনয়ে গভ ঘোগ।যোগ - 

৪৯৮, দেশবন্ধু বোড (পু) কলিকাতা-৩৫ (৫৮ ২২৯৫) 

ঘুণা কক, চ্র্ণ কব ফৌশাবকাবেব মঞ্চশাসন ! 

মফস্বল বাংলাব গ্র।মে গঞ্জে অভিনয় কবে চলেছে 

ভিস্ভিয়।ঙ্স অ।ট)সংস্। 

পূর্বব্তী ব্ঙ্গনিপৃণ তিন্র- ঠীক্ষ গ্রযোজন। 

ললাট লিখন 

ঞতহ।সিক প্রেক্ষাপটে বর্তমানের নাটক 
বারাব্বাস ( একান্ক) 

নিদেশিনা- অমৃত মুবখাপাধ্যায় 

ফস ঠিক'না--গৌতম মুখাজীঁ। ১৩, এসোর়ার্থ রোড। 
পে!ঃ গরিফ। | ২৪ পরগণ। ৷ 

১ এমা হরেন তি 



নাট্যক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী হামলার বিরুদ্ধে নাট্যদলগুলিকে কাধে 

কাধ মিলিয়ে চল্তে আহ্বান জানায়। 

কালচারাল ইউনিট 
মুন্সেফ, পাড়া ॥ বসিরহাট ॥ ২৪ প€্গণ|। 

পরবর্তী প্রযোজনা ঃ 

কাকত্ীপের এক মা- উৎপল দশ । 

রাত্রির তপন্তা। _ মমল রায় । 

বারাববাস - মল তায় 

তখন রোম ই এখন কলকাতা 

ধিয়েমাইম প্রঘোজন৷ 

প্রাভিয়েটর 
নাটক ও প্রয়োগ--উদয়ভান্ু ভট্টাচার্য 

১০৯৯, শ্তাম। প্রসাদ মুখাঞ্জী বোড। কলিকাতা-২৬ 



আপ পিপাসা পপ পপ আপা আত | পা | 825 আপস “সাও, ২০৪14 ওপার রা ঃ 

প্রতীক নাটিগোভীর নিবেছল 
শক্তি বিশ্বাসের 

হবু রাজার ছেশে 
নির্দেশনা স্বকবল মহিশাল 

মঞ্চ জয়)1 মুগাজাঁ ॥ আলো- বিমল বন্ত 
স্সভনয়ে : লংধন মুপাজী, প্রশান্ত উপাধ।ায়, প্রনীর মুখাঙ্জ, ভ্রিলোক মুগা্জ, 

হাবাধন মানা, আস 5 চক্রবত্তী, বিকাশ ঘোষ, সোমেন চ্যাটাজা 
ও সফল মহিশ!ল। 

যোগ।যে।গ করুন - প্রশান্ত উপাধ্যায়। কালীপুর ৪কপোর্্, পোঃ- গরলগাছা, 
জেলা- ভগলী ৷ 

একাঙ্ক নাটক অভিনয় প্রতিযোগীতার জন্য লেখা 

অধ্যাপক শক্তিব্রত চৌধুরীর 

বিচিত্র সগল।প 
স্ত্রী বজিত। মুলা দু-টাকা 

- ২ প্রুপ্তিস্থান 2 

নবগ্রন্থ কুটির, ৫৪1৫ এ কলেজ ্্রীট, কলিকাত|। 



শোকাশ্র হোক ছুজযয় প্রতিজ্ঞার জনক ! 

৩*শে জুনে শুধুমাত্র শিশিরকুমারের বৎসরান্তিক আ্মরণ- 
সভ। নয়, আগামী দ্রিনের সঠিক ইতিহাস রচনার সবলতম 

হাতিয়ার হিসেবে মঞ্চের ইতিবাচক ভুমিক! প্রতিষ্ঠার 
শপথ নিন। 

আমাদের সম্মিলিত শপথ চ.ড়ান্ত জয়েরই নামান্তর । 



পন্য / স্মবজিৎ দত্ত 

স্থান; জার্মানী ॥ কাল: ১৪৩৩ থেকে ১৯৩৭ সাল। 

চবিত্রঃ-_ ডক্টৰ গোয়েবল্স-.ং প্রচার মন্ত্রী॥ রুডলফ-..নাজী ছাত্জসজ্ৰের 

নেতা॥ গোয়েবিং--'্ববাষ্্ ও পুলিশ মন্ত্রী॥ এযাডলফ হিটলার** পরিচিতি 

নিশ্পয়েজন ॥ জুলিয়াস যৌন জআহিত্য পত্জিকার সম্পাদক ॥ ডক্টব ফ্রান্জ 
ন্মিব :.সঙ্গীত সমালোচক ॥ বোয়েম - নাজী ঝটিকা বাহিনীর প্রধান। দুজন রক্ষী 

এবং দুঙ্গন পোষ্টার বাহক ॥ মঞ্চ; প্রয়োজনানুগ ॥ বিডির জোন-এ 

অভিনয় করাটা এক্ষেত্রে সুবিধেব, সেইমত মঞ্চ পরিকল্পন।ই বাঞ্নীয়। 
[ পর্দা উঠতেই দেখা যাবে পুবো মঞ্চ একেবারে অন্ধকার । একটি ছোট এবং 
জোবালো স্পট লাইটে হিটল[বকে আবক্ষ দেখা যাচ্ছে । খুব উত্তেজিত ভাবে 

কিছু বলার, বক্তুতা করার মু্ভিনয় করছে হিটলার । .**জনভ্ভার উল্লাস ধ্বনি 

_হেইল হিটলার”...আবে। উচ্ছাসের শব্ব। শব্দটা থাকে কিন্ত আলোট। 
হিটলারে উপর থেকে সরে আসে। পশ্চাৎপট আলোকিত হয়ে ওঠে। 

ম।গুন জ্বলছে দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে জড়িয়ে ডক্টর গোয়েবলস। 
প্রাণগোলা হাসি হানছে। আগুনে আলোয় তাকে সিলুায়েটে দেখা ষাচ্ছে। 

ক্রমশ মঞ্চ আলোকিত হয়। আলো পড়তে দেখ! যাবে নাজী ছান্রেসজ্যের নেতা 

রুড. ফ দাড়িয়ে, হাতে একটা লম্ঘ তালিকা] 

গোয়েবলস ॥ “ সহাস্ট ) তাহলে রুডলফ বই পোড়ানে। অভিযানে কোন 

সমস্া। হয়নি ০১1? 

কডলফ ॥ শা ডুক্টুব গোয়েবলজস সমস্যা সৃষ্টি করার সাহস হয়নি কারো, 

তবে আমাদেরই কয়েকঙ্জন আইনস্টাইন, জোলা ওদের বই পোড়াতে আপি 

কবছিল। অব্য মু মাপত্ি-_ 

গোয়েবলস॥ অ'পত্তি? মৃছুই বা হবে কেন, যেখানে চ্যাব্সেলার হিটলারের 

স্সাধণ জে, প্রচাব মন্ত্রী এই ডঃ গোয়েবল সের নির্দেশ রয়েছে সেখানে 

শাপত্তি করাব সাহস ওঠে কোথথেকে। ওরা কি আনেন! যে জামান 

সংস্কৃতিকে এস্েবারে "ডলে সাজানো হচ্ছে। আমি তো পরিস্কার জানিয়ে 
দিয়েছি এই ভাবে পুরোনো আবর্জনা শেষ করে দিতে হবে। জার্মান 

কআস্ম। আবার প্রকখ করবে নিঙ্জেকে, নতুন ভারে। এই 'আগুনের আলো 



১৩৭৭ অভিনয় 

শুধু পুরোনো যুগের শেষ দিনগুলে।কেই দেখাচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে তোমর। কি 

দেখতে পাচ্ছে! ন! নতুন ষুগের ওপর আলে! পড়ছে এ আগ্তনের হল্কা 

থেকে 1? -* যাক্, কোন্ কোন্ লেখকের বই পোড়ানো হলে৷ তার লিস্ট আনতে 

বলেছিলাম-_- এনেছে ? 

রুডলফ॥ এনেছি ডঃ গোর়েবলস্। এই তো সঙ্গেই রয়েছে। 

গোয়্েবলস ॥ হুঁ, পড়ো, শুনি কেমন লিস্ট বানালে 

র্ডলফ ॥ জার্মান লেখকদের মধো রয়েছে [17010534 76100100৫00 

088০৮ 52856105927) 80001 ৩ চা) জাজ তিত051056? 

£৯10616 [027780611)5 212৩0 61570606055. 

গোয়েবলস॥ [1006০ 727500581 খুব ভালো করেছে। এই লোকট1 আমাদের 
ড/610088 03017301060) তৈবী করেছিল। আর এ 00080030307 

টাই জালিয়েছে সবচেয়ে বেশী-_উহ , ওর বই ছেড়ে যদি লোকটাকে পুড়িয়ে 
মার! যেত--! যাকৃগে, বিদেশী লেখকদের মধ্য কার কার বই রয়েছে_ 

ফুডলক ॥ 08০1 1,01000195 [719101) 91001171) [761101) 11157, 1/181- 

8515 9517861, নি 0. ৬611 7155৩10015 11118) ঠট002 

961711762167) ৮6০০১ 3140৩-- 

গোয়েবলস্ ॥ 0০০এ। তোমাদের একদিক দিয়ে সুবিধেই হুলো-_ কি 

বলো? বইয়ের মলাট অব্দি পড়নি কোনদিন, কিন্তু বইগুলে। পোডাতে 

খুব ভালে! লাগলো । পরীক্ষার কোর্স কতো কমে গেল। 

রুডলফ ॥ ( সলজ্জ কথ! ঘোরায় ) আর কোন 99£865107; আপনা ব-_. 

গোয়েবলস্॥ আর সব ঠিক হয়েছে তবে হাতলক এলিস-_-1 (কুঠার স্ব) 
লোকটা 9০১ 116150015 এ 07980600021) 1 বয়সকালে সকলেই পড়ে। 

এখনো বন্থ বুড়োর ব!লিশের তলায় এলিসের বই না থাকলে ঘুম হয় ন|। 
তোমাদ্েরও নিশ্চয় 

রুডলফ ॥ ( সলজ্জ ) ঠ্]া "স কথ! অবশ্তই ঠিক ! 
গোয়েবলস ॥ যাকৃগে, ছুঃখ কোবো না, 5০ 171-72501৬ নিয়ে তোমাদের 

কোনো সমস্যা গবে না। শ্নেছ নিশ্চয়ই 106: 90016110৩1 কাগজ্জটাকে 

পার্টি থেকে 1১8100135 করা ছচ্ছে। সমস্ত কাগজ ছেড়ে এখন ৬ ০৩]. 

0050)61 30008601)61 8700 [0৩ 90৮611051 এই দুটোকেই জার্মানিতে 

৪:০7155 করা হবে। নতুন করে দেখবে 96617 €] এ ৩৩ কাকে 



অস্ভিনয় ১১৭৩ 

বলে। গ্রঃমে গ্রামে, শহরে-নগরে হি পড়ানে। হবে এই পন্জিকা। 

রলডপফ॥ কিন্তু এতে তো শুধু 02107 আর 5৩%? 

গোয়েবলস ॥ হ্যা 07175 5800 56201 তাই তো পড়তে হবে। (একটু ভেবে) 

জানো 07375৩ & 9০৭ যর্দি একটু বেশী পড়া যায় তাহলে তুমি বুঝতে 

পারবে কার! এসব 04) এর পেছনে রয়েছে, কারা কারা আমাদের পুরা 

পিতৃভূমির শক্র। 

রুডলফ ॥ কিন্তু কমিউনিস্টরা, শুধু কমিউনিস্টবাই বা কেন আমেরিকাতেও 

নাকি এ ধরণের পত্র্িকাকে গ্রশ্রয় দেওয়া হয় না, কারণ এগুলো! ০০::০৪১৫ 

কবে মানুষকে । ওথানে নাকি পুলিশ এসে এই সব পত্রিকা উঠিয্বে নিলে 
ষ'য় স্টল থেকে, গ্রেপ্তার করে প্রকাশককে। 

গোয়েবলস ॥ কমিউনিস্ট কিম্বা আমেরিকা! নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো 

দবকার নেই। মনে রেখ, আমরা ঘেটা করছি সেট। অনেক ভেবেই করছি-_ 

অনেক দিক ভেবে ( শেষ কথাগুলে৷ কেটে কেটে জোর দিয়ে। দরজার পাশ 

থেকে £ গোয়েবিং ॥ আসতে পারি? প্রবেশ) 

গোয়েধলস ॥ আরে গোয়েরিং, আনুন আসুন । হঠাৎ আমার এখানে 

পায়ের ধুলো? 

গোয়েবিং ॥ হ্যা একটু আসতে হল। দরকারে। (রুডলককে দেখিয়ে ) 

কি খবব ভালো? ( রুডলফ মাথ! নাড়ে) কাজ হয়েগেছে? (রুডলফ 

গোয়েবলসেব দিকে সপ্রশ্থ তাকায় ) 

গোয়েবলস॥ হ্যা, কাজ হয়ে গেছে ওর। তুমি এখন এসো। আরে 
বইগুলে! শক্ত মনে করো সব পুড়িয়ে ফেল। পরে সব দেখা যাবে। 

** স্ম[চ্ছা এসো । (রুডলফ অভিবাদন করে প্রস্থান করে) বলুন গিঃ 

গোয়েরিং ১ কি যেন দবকার বলছিলেন ? 

গোয়েবিং ॥ ঠ)1, দরকা€টা আমার, আপনার, আমাদের সবার। আপনি 

রোয়েমেব আর প্যাপেনের কথাবার্তা শুনেছেন? 

গোয়েবলল ॥ নাতো, এ বই পোড়ানে। প্রোগ্রামে এতো বাস্ত ছিলাম--. 

গোয়েরিং ॥ বই পোড়াতেই থাকুন, এদিকে আমাদের সকলকে পুড়িয়ে মারার 

ব্যবস্থা চলছে তার খবর রাখেন না আপনি ! 

গোয়েবলস ॥ আপনি অকারণে উত্তেজিত হচ্ছেন । 

গোয়েরিং ॥ অকারণে নয়, আপনি বুঝতে পারছেন না এর! নিজেদের ক্ষমতার 
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নুষে।গ নিচ্ছে । রোযেম জানে সে ওঁ কুড়ি লক্ষ 94-র ঝটিক। বাহিনীর 
10151018087 আর এই 9১দের ওপর, ঝটিকা বাহিনীর ৪০0 0০০১৩? 

-ঘের ওপরই আমাদের নাজী পার্টিকে আর সবকারকে ভরসা করতে হবে। 

ত্ুতরাং আমাদের উপর আক্রোশ ফল।তে গেলে এ চাবিটা ঘোধালেই যথেষ্ট । 

গোয়েবলস্॥ কিন্ত ও এমন কি করেছে ষে আপন্ন এতটা ভয় পাচ্ছেন? 

গোয়েরিং ॥ ( মাশ্চর্যা হওয়াব স্ববে ), ভয়? (তে দাত চেপে) ভয় আমি 

পাই না ডক্টব, সে আপনি জানেন। আমি শুধু ওব স্পদ্ধাটা দেখে যাচ্ছি। 

ও দ্বিতীয় বিপ্রবেব ডাক দিয়েছে, অঙ্গে সঙ্গে বঞ্জেছে এই ঝটিকা ব।হিনীকে 

সৈন্যের মধাদা দিতে হবে--ন্ীঃং (তাচ্ছিলোর ভঙ্গি) টসন্তেব মর্যাদা! 

আরশোল[ও পাণী ! 

গোয়েবলস্॥ ওর চাহিদাট! কি খুবই অযৌক্তিক? আমবা কিন্তু পার্টির পক্ষ 

থেকে প্রথম থেকেই এদের প্রতিশ্রুত দিয়েছিলাম । কাবণ ওদেব জোবেই 

আমরা নির্বাচনে আজ জিতেছি। ক্ষমতায় আসাব পর ০ সব অস্বীকার 

করাটা -- 

গোয়েরিং॥ আপনার রোয়েমেব প্রসঙ্গে দুবলতা "মাছে আমি জানি, কিন্তু 

দুধকল! দিয়ে কালসাপকে প্রশ্রয় দিতে বাণ করব আপনাকে । ওঁ হচ্ছে 

করলে...এধখন ওব ষ! ক্ষমতা...ঠিক ম্বাছে, আমরাও দেখে নেখ। ন্থরাষ্ট্ 

দুর নিয়ে তো আব মাছি তাড়াব'র জন্যে আমি বসে নেই। তাছাডা কথাটা 

যদি ফুায়েরারের কানে একবার যায়_ 
গৌয়েবলস্॥ আমাব মনে হয় 'এতট। কবা ঠিক পয । তবে ও যদ কোনো 

চক্রাস্ত করে-_ 

গোয়েরিং ॥ যদি কবে? কি বলছেন মাপশি, ও কবছে-_-ও আমাদেব সরিয়ে 

ক্ষমতা দখল কবতে চাঁয়। ভেতর ভেতব সব বাবস্থা করছে ও- আমি 

(উত্তেজক) আমি ওকে কিছুতেই ছাডবো না, ও--ও আমার বিরুদ্ধে, 

সৈম্দের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে 5&দেব 1 
গোয়েবলস ॥ (শাস্ত করার চেষ্ট; কবে) মাচ্ছাঃ আচ্ছ।। শান্ত হোন। 

কি ডিংক নেবেন বলুন--হার্ড অব সফট! 

গোয়েরিং॥ থাসঙ্কস্ কিছুই চাই না এখন। ""*যোয়েম সম্বন্ধে আপনি তাহলে 

চিন্তিত সন বুঝেছি, আর প্যাপেন _শাকি তিনি ভাইস চ্যান্সেলর ধলে-__ 

গোয়েবলস, ॥ কেন প্যাপেশ কি করেছেন ? 
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গোয়েরিং ॥ কেন, আপনি ওর বজতা শোনেন নি? 

গোয়েবলস, ॥ না! কিবক্তৃতা? 

গোয়েরিং ॥ আপনাকেই আক্রমণ করেছে, একেবারে সোজান্ুজি। -.. 

আপনার খবব কাগজ সম্পঞ্চিত নীতি নিয়ে একেবারে যাচ্ছেতাই বলেছে। 

গোয়েবলস, ॥ কি বলেছেন কি? বলুন, গর বক্তবাটা গুনি | 

গোয়েরিং॥ ওর নিঞ্জের কথাই শুচুন। 9৩০৪৩ [১০1105 রেকনডিং করেছে 

ওই বক্তা । তার থেকে দরকারী জায়গাটা আপনাকে শোনাচ্ছি ঃ 
( টেপরেকড বাজায় ) 

প্যাপেনেব কণম্বর॥ জার্মান খবব কাগজের যে অবস্থ। সেটা চলতে পারে ন1। 

সোজাসুজি আলোচনা করাটা বর্তমানে জার্মানীর পক্ষে অনেক বেশী 

উপকারী হবে। সবকারের সেই পুরোনো প্রবাদ ভোলা উচিত নয় যে 

কেবল ছুর্বলরাই সমালোচিত হয়না, কারণ তার সমালোচনারও যোগ্য 

নয়। তাছাড়া নামী লোকেবা, নামী নেতা কেবল প্রচারের মাধামে তৈরী 
হয় না কখনো । তারা যদি জনসাধারণের কাছের মান্য হতে চাপ, তাদের 

জনসাধাতণকে বুঝতে হবে তার্দের কাছে আসতে হবে। শুধু মিথ্যা প্রচার 

আর 'চাখে ধুলো দিয়ে জনত!কে দীর্ঘদিন ভুলিয়ে রাখা অসম্ভব । শুধু স্ধয় 
দেখিয়ে, ক্ষেপিয়ে দিয়ে প্রচাব করে কোনোভাবেই এটা সম্ভব নয় । যত 

ভালই প্রচার হোক মিথা মুখোশ খুলে পড়বেই। আমাদের পুণা পিতৃভূমির - 

খবরের কাগজ দিনের পর দিন যে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে-_ 

গোয়েবলস ॥ ( উত্তেক্জিত ) বন্ধ করুন। ( গোয়েরিং টেপয়েকর্ডার বন্ধ করে) 

উহ্ , অসম্ভব! ভাবতে পারেন, আমাদের দেশের ভাইস চ্যান্দেলারের 

মুখে এই কথা? 

গোয়েরিং ॥ "আমার ভেবে কোন লাভ নেই আপনি ভাবুন এবার-_-ওদিকে 

খবরের কাগজের রিপোর্টাবরা এই বক্তৃতা ০০75 নিয়ে গেছে। 

গোয়েবলস॥ কি? কি বললেন? খবরের কাগজে এ বজতা ছাপবে? 

আপনি কি পাগল হয়েছেন | 

গোয়েবিং ॥ আমি পাগল হইনি; আমি সম্পূর্ণ নুস্থ। আপনি নিজে একটু 
স্ৃস্থ মাথায় ভাবুন--ওরা ভাইস-চ্যান্সেলারের বক্তা নিয়ে গেছে সেটা 

অফিসিয়াল বক্তুতা হিসেবেই ধরা হয়েছে। 

গোয়েবলস্॥ ০। এ হতে পারে না! এখনিই এর প্রচার নিষিদ্ধ 
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করতে হবে। আমি আমার সেক্রেটার়ীকে টেলিফোন করে এখনি নির্দেশ 

দিচ্ছি। ( টেলিফোন তুলে বোতাম টেপে )-_সেক্রেটারী হেস্্কে দাও**" 

কোথায়? বাথরুমে? এত ঘন ঘন বাথরুম ।কসেব? ডায়|বিটিস্ হয়েছে নাকি? 

ওকে বলে দিও মিনিস্টারের সেক্রেটাবী হতে গেলে এঁ পনেরো মিনিট অস্তর 

বাথরুম করাটা বন্ধ করতে হবে _ এ, এসে গেছে! দাও-_ | কি ব্যাপার 

তোমার--এঁ। 1 হ]া। -*তোমার ডায়ান্িটিসে গল্প মামি শুনতে চাই না। 

শোনো এক্ষুনি টেলিফোনে প্রত্যেকট] খববেব কাগজেব সম্পাদককে 

জানিয়ে দাও যে ভইল চ্যান্সেলর পাপেশের বন্তৃভাটা যেন কাগজে ন৷ 

যায়। কোনো রকম রেফ|রেন্স যেন না থাকে কাগজে *কি? না সে কথা 

জানার তোমার কোনে! দবকাব নেই । হ্যা হ্যা 1027001966- হ্যা শোন 

'**রেডিও [৮7৪ 01513107-এও খবর দ্রাও-_এঁ বক্তৃতার বেকর্ড যেন 

না বাজানে হয়। - আর একটা কথ1-তুমি বাড়ী যাওয়াব আগে আজ 

ডাক্তারের কাছে বাড-সুগ।রট1 টেস্ট করিয়ে নিও ***কি-_কি বললে-- 

--78710106725105208 এ এরমধ্যে বেবিয়ে গেছে খবরটা! পুলিশকে 

177)07)50191515 খবর দিয়ে বলো! সমস্ত ০০19 “সী কবতে-_যা ০০০৮ 
পায়। *'**কি বিদেশী ০০::৩30017861% (দর (৩৮ এন &0৬৪91)০6৮ 0012% 

দেওয়া হয়ে গেছে? 06272021012 তে বেবিয়েছে? এগুলো এতক্ষণ 

বলোনি কেন? ***৬0র বক্তৃতা তা কিমাথা কিনে (নয়েছে? কি কবো 

কি তোমবা? পনেরো মিনিট অন্তর পেচ্ছ।প কখলে মিনিষ্টা, এমনি চলবে। 

যা যা বল্লাম 1100060126519 করো । (দডাম কবে ফোনটা বাখে) 

প্যাপেন ভেবে নিয়েছে যে ও ভাইস চা।ন্সল'ব বলে য। খুশী খলে পাখ পাবে। 

ঝড় বড় কা বলে আমাদের প্রোগ্রাম বন্ধা নবাব ধুষ্টত। ওর প্রক।শ বার 

আগে ওব নিজেব ভবিষ্যতট। ভাবা উচিত ছিল। 

গোয়েবিং ॥ দেখুন ডক্টর, আপনর প্রচারের নীতি যাই হোক তাতে আমাব 

কিছু বলার নেই, [কন্তু শিক্ষা বাবস্থা নিয়ে আপনি যে ০5516120507 করছেন _- 

গোয়েবলস্ ॥ এ এটা বিরাট ৩%1৪72178৩1)0 আপনি বুঝতে পারছেন ন!? 

গোয়েরিং ॥ আমি ঠিকই বুঝেছি, কিন্তু সাধারণ মানুষ _ 

গোয়েবলস্ ॥ সাধাবণ মানুষ? হুঁ সাধারণ মানুষ শুধু সাধারণ কথাই 

বোঝে । কিন্তু আমবা যা করতে চাইছি তা সাধারণ নয়, অসাধারণ একটা 

কিছু। পু জার্মানীকে নতুন শিক্ষার শিক্ষিত করে তুলব আমরা! 
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গোয়েরিং ॥ কিন্তু যারা ইতিমধোই তাদের শিক্ষা্বীক্ষা শেষ করেছে? 

গোয়েবলস,॥ তাদের নিয়ে আমাঞ্গের খুব একটা মাথা বাথা নেই। আর 
তাদের মগঞ্জ ধোল।ই করতেও খুব একটা সময় লাগবে না। না হলে 

০0150677005090 ০৪7-র রান্তাতো খোলাই আছে। আমরা চিত্ত! করছি 
ভবিস্তাৎ নাগরিকদের নিয়ে তার্দেব আমরা যা শেখাব তা কেবল মান 

শাজী জামানীর কথা, নাজী জামর্দনীর সংস্কৃতি। পার্টি বলতে তারা 

একট। পার্টিই জানবে-_যার সংক্ষিপ্ত রূপ নাজী। সমত্য 6৮৮ ৮০০৮ 

নতুন করে নাজী লাইনে লেখা হচ্ছে। সেখানে অন্ত “কান আদর্শের স্থান 

থাকতে পাবেনা আজকে যার! শিশু, 'আগ।মীকাল তারাই নাগরিক হবে। 
তাবা নাজী ছাড়া মন্তু কিছু জানবে না, জানার অধিকাবও তার্দের থাকবে না ! 

গে]য়ণিং ॥ আপনি এ বাপাবে বিশেষচ্গ। আপনার সঙ্গে তর করার প্রশ্ন 

ওঠেনা, কিন্তু আমি কয়েকজন শিক্ষাবিদেব কাছে শুনেছি ষে নাজী শক্তির 

উতথ।নেব কথ। যদি অন্যদের বাদ দিয়ে লেখা হয়, তাহলে নাজী ইতিহ।সও 

সম্পূর্ণ হবে না। 

গোয়েবলস ॥ আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না 

গোয়েবি ॥ মানে আম বলছিলাম নাজীবা অন্যান্য দলের সঙ্গে--ক মিউ নিষ্ট, 

ডেমো ক্রাউস-এধের সর্জে লডাই কবেকি করে ক্ষমতায় এসেছে তা যদি 

ঠিক কবে দেখানো হয় তাহলে নাজীদের উখান এবং জনতার জমর্থনের 

কথ] 'আবও পবিস্ক।র হবে 

গোযেবজ'স ॥ ( ব্যঙ্গেব হাসি) দেখুন এ সমস্ত শিক্ষািদরা নাজী উত্থানের ষে 

ইঞ্জিহাস জ।নেন সে হাতহাসটাই কি ঠিক? অথচ তারা তে তাই বিশ্বাস 

কবে বলে আছেন। কেননা তাদের তাই বিশ্বাস করানো হয়েছে । আপনার 

হয়'ত খাইখস্টটাগে আগুন ল।গার ঘটস্টা মনে নেই। 

গোয়েবিং ॥ হ্যা, মনে মাছে । তাতে কি ক্ষতি হবে? 

গোয়েবলস। কি ক্ষত হবে? কি বলছেন আপনি! আমি ওদের কাছে 

আজ সতা ছটনাট। বলবো? ও৭1 যদি শোনে ষে রাইথস্ট]াগে বিধ্বংসী আগুন 

লগিয়েছিল কমিউনিস্টরা নয়, নাজীরাই, সে প্লান ছিল 

স্বয়ং ফুয়েবাবের ! আমি--এই ডক্টর গোয়েবলস, তাকে বলেছিলাম যদি 

অ+গুনটা লাগিয়ে ।মবা বলতে পারি ষে এটা কমিউনিস্টদের কীতি, তাহলে 

ব্যাপারটা জনতাব চোখে অন্য চেহাবা নেবে, কমিউনিস্টদদের প্রতি সমর্থনও 
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নষ্ট হবে। আর আমাদের কাজও সরল হবে। 

গোয্েরিং ॥ ছ্যা, আগুন লাগার পর আমার পরিস্কার মনে আছে সেই জলম্ত 

রাইথস্ট/(গের সামনে দাড়িয়ে আমি গেস্টাপে। চীফ রুডনফ দিয়েলস চীৎকার 

করে বলেছিলাম--'এই কমিউনিস্ট বিপ্লবের শুরু । একমুকর্ত আর নষ্ট করা 
নয়। কোনো ক্ষমা নেই। যেখানে কমিউনিস্ট নেত। পাও ধরে ধরে গুলি 

করে মারো)? 

গোয়েবলস. ॥ আপনি নিজেও জানতেন যে বাইধস্ট্যাগের এ বিরাট বাড়ীতে 
আগুন লাগানোর & পাগলাটে ডাক কমিউনিষ্ট 14812009 ড৪0 ৫৩: 

[,৩১৮০৩র সাধো কুলোবে ন।। ওব পাগলের মত কথাবার্তার ম্থযেগ 

নিয়েছিলাম আমরা। সে আমার্দের কাছে এসেছিল ভগবানের দূতের মতো। 

আমর নিজেরাই 915061510000 091908] 1)5201288 5580৩1 এর 

191১1 এব মধ্যে দিয়ে গিয়ে রাইখস্টাাগে পেট্রোল আর নান। দাহ 

কেমিকা।লস রেখে আগুন লাগিয়েছিলাম, আর এঁ পাগলাকে উৎসাহ 

দিযে এ সময়ে রাইখস্ট/গে পাঠিয়েছিল আপনার ৪০) 0০০০৪: বা। 

পরে তাকে ধরে এট। কমিউনিস্টদের কাজ বলে প্রচার চালানো হয়। 

গোয়েবিং ॥ হ্যা এই সুযোগ নিয়েই আমর! কমিউনিস্ট নেতা 00096326161 

কে বন্দী করি, যাবজ্জীবন বেচাবার জেলেই কেটে গেল। কিন্তু এ 
পাগলাট!র ওভাবে শিরশ্ছেদট। ঠিক উচিত হয়নি। 

গোয়েবলস ॥ কি বাপার মি: গোয়েবিং? এই এক বছবের মধ্যেই আপনাব 

মনে এসব সেন্টিমেণ্ট ইতা।দি তরল এবং বায়বীয় পদার্থগুলি জমতে শুরু 

করেছে? অথচ এই শিরশ্ছেদই সেদিন কি বিরাট স্থযোগ আমাদের হাতের 

মুঠোয় হাজির কবেছিল মনে করুন। প্রেসিডেপ্ট ছিগেেনবার্গকে দিয়ে সই 
করানো হলে কমিউনিস্টদের হাত থেকে দেশকে ও দেশবাসীকে বাচানোব 

অন্য প্রতিরক্ষা 'আইন। হিটলার ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩-এ ঘে!ষণ। 

কবলেন-_ ( মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। 9/১০%এ ছিটলার বক্ততাবত) 

ছিটল।র॥ আজ মাননীয় গ্রেষিডেন্ট হিগেনবর্গ দেশ ও দেশবাসীকে কমিউ 

নিষ্টদের হাত থেকে বাচানোব জন্ঠে প্রতিরক্ষা আইন জারী কবেছেন। 

আপনার! জানেন রাইখস্ট/গে আগুন লাগিয়ে কমিউনিষ্টব! তাদের সম্্রাসবাদী 

কাজ শুরু করেছে। অরকারের কাছে খবর এসেছে যে এই কমিউনিষ্ররা 

বিভিজ্ন সরকারী বাড়ীতে, গ্রাসাদে, অফিলে অগ্নিসংযেগ করার চক্রান্ত 
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করছে। তারা কলকারখানাও ধ্বংস করতে চায়। কআঙজ্ দেশের বিভিন্ন 

জায়গ।য় কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে তার। হত্যা করেছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি 

অধিকার কর!র চেষ্ট। চালাচ্ছে, আমরা জানি আগামীকালই ছ্রেশের শাস্তি- 
কামী ম।নুষেব জীবন সন্ত্রাসে বিষাক্ত কবে ৫দবে এই কমিউনিষ্টবা ৷ তাই দেশের 

স।ধারণ মানুষের কথা, আন্তান্তবীন শাস্তির কথ চিন্তা করে প্রতিরক্ষা আইন 

আগীকরাহচ্ছে। এই আইনেব বলে নাগরিকদের সামান্য কিছু ব্যজিগত 

অর্থকারও সীমিত করা হলে।। বাকৃম্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 

আপাততঃ থাকছে না। নাগবিকর্দেখ সভা! সমিতি করা বন্ধ করা হল। ডাক, 

তাব ও টেলিফোনের উপবেও কড়া নজর রাখা হচ্ছে। তাছাড়া সরকারী 
অফিপ।র এবং পুলিশ প্রয়োজন বোধে বাড়ী তল্পমশী করতে পারবেন বলেও 

ঘে!ষণ। করা তচ্ছে । ...( স্বর বদলে ) এ ছাড়া আপনারা গুনে খুশী হবেন 

ষে সাধারণ ম।নুষের কথা ভেবে সবকাব মনস্থির করেছেন যে আইনত; যতটা 

সম্পত্তি রাখ যায় তাব বেশী যার সম্পত্তি মাছে সেই সম্পত্তির অংশ সরকারী 

দখলে চলে যাবে। ( চীৎকার কবে) আমাদের মহান জামণন পিতৃত্ূমির 
মহান নাগবিকর্দে কাছ থেকে সবকার সমস্ত রকম সহযে!গিতা আশ! 

করছেন। এ প্রপঙ্গে ফোনোবকম বাধ[দধ[নেব ঘটনাকে চুড়ান্ত 'মপবাধ বলে 

গণা কব? হবে এবং আপথাধীব শ্রন্তে অপেক্ষ। করবে চবম শান্তি । 

(জনতার সোল্লাদ চীৎকার... হেইল হিটলার-*.ইত্যাদি। স্পট- 

এর ম্মালো নিতে সমস্ত মঞ্চ আলোকিত হলে দেখ! যাবে পরপর কয়েকটি 

পোষ্টাব মঞ্চের উপর দিয়ে চলে যায় ঃ 

[ সাধাংণ নির্বাচন ৫ই মার্চ, ১৯৩৩ ] [প্রস্ততি পর্ব] [ব্যাপক নাজী সন্ত্রাস] 

(একটিব পব একটি পোষ্টাব নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রথম পোর্টারের পরে 

দেখানে। হচ্ছে 3১০01 '? মৃকাভিনয়ে উত্তেজিত ভাবে বক্ত তারত হিটলার 

.. দ্বিহীয় পোষ্টাবেব পর কি খুজতে খুজতে কয়েকজন নাজী 9 দৌড়ে 

চলে যায়। এব পরেই সেই 90০. এই দেখা যাচ্ছে উত্তেজিত ভাবে 

বক্ত তাবত গোয়েবিং) 

গোক্জেরিং ॥ ( উত্তে'জত ) পরিশেষে এই নির্বাচনী মঞ্চ থেকে আমার জারা 

বন্ধুদব জানিয়ে দিতে চাই যে নিছক ন্তায় নীতির দোহাই দিয়ে আমাকে 

আটকে রাখা যাবে না। পুলিশ বাহিনী আমারই অধীনে ম্ুতবাং স্তায়নীতি 

জিনিষট। কি সেটা "মামার ভাল করেই জানা আছে। ন্যায় নিয়ে আমার 
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* মাথা ব্খ। নেই, আমার চিন্ত। শুধু খতম করাঁ। ঘারা আমার এবং আমার 

রাষ্রের পথের কাট! তাদের শেষ করাই আমার চরম লক্ষ্য। হ্য। আমি মৃক্ত কে 
বলছি গ্রয়েজন বোধে আমি রাষ্ট্রের এবং পুলিশের ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে 
কাজে লগ।ব। সুতরাং কমিউনিস্ট পন্ুুদেব সতর্ক করে দিতে চাই যে তাৰ! 

। যেন ফোন রকম ভূল সিদ্ধান্ত না নেন। আমার হাজাব হ।জাব হাতের 

আঙ্গুলগুলো ঘথেষ্ট শক্ত, প্রয়'জনে টু*টি টিপে ধরতে মোটেই পিছপা! নয় 
তারা--( জনতার সোল্লস চীৎকার ) (তৃতীয় পোষ্টার চলে যায়ঃ ঝাপক 

নাজী সন্ত্রাস ) দেখ যাচ্ছে বন্দুকের ডগার সামনে হাত উচু কৰে হাটতে 
হাটতে যাচ্ছে একজন। একজন শাজী বলছে-_শালা কমিউনিস্ট 1 

বন্দুকের গ'ঁতো দেয়। চীৎকার । .. দৌডোদৌঁড়। আবার পোষ্টাব £ 

[ তবু নির্বাচনে নিবঙ্কুণ স'খ্যাগারষ্ঠ কেউ নয়] [| নির্বাচনী ফলাফল 

২৮৮--নাজী, ১২*-_স্ডোসাপ্িস্ট, ৯০- ক্যাথলিক, ৮১ কমিউনিস্ট, 

৫২--ম্যাশানালিস্ট ]) ( হিটলাব, গোয়েরিং ও গোয়েবলস উত্তেজিত হয়ে কথ। 

ব্জাতে প্রবেশ কবে) 

হিটলার ॥ (উত্তেজিত ) না। না লাশ । 

গেয়েরিং॥ আপনি, আপনি বুঝতে পাবছেন ন। কেন - ৮ 

হিটলার ॥ নঃ বুঝত পারছি, বুঝতে পাবছছি-_ (চুপ কবেথাকে। অন্যরা 

পরস্পরের মুখেব দিকে তাকার ) 

গোয়েবলস ॥ কি বুঝতে পাবছেন ***? 

হিটলার ॥ বুঝতে পাবি, , বুঝতে পারছ যে আপনারা বুঝতে পারছেন 

ন।। (হাসে) দেখুন, আমার হিসেব শন্ুষায়ী রাইখস্টাগে আমাদের 

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা চাই। চাই কিনা” 

গোয়েবলস ॥ হ্যা চাই। 

হিটলাব ॥ তা চাইলে কি কবতে হবে? বলুন কি কবতে হবে? 

গোয়েবিং ॥ কি করতে হবে বলুন আপনিই । আম তে। তেবে পাচ্ছিন। _. 

নির্বাচন হয়ে গেছে এখন তা আর-- 

হিটলার ॥ এই তো, এই তো আপনাদেখ চিন্তা পর্ষফধীর নয়। সব সময় 

পচট। জিনিষ একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন আরে নিবাচন হওয়ার সঙ্গে 

সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া কি সম্পক ? 
গোয়েবলদ্॥ সম্পর্ধ নেই? অপনার যুক্তি ঠিক মাথায় ঢুকছে ন|। 
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হিটলাব॥ ঢুকছে ন1? ঢুকবে কি করে? মাথাটা একটু খেলান, একট, 
খেলান, নয়তো মাথ। খুলবে না। ***ই্যা তাহলে সমস্তাট কি? | 

গোয়েবলস্॥ রাইধস্ট্যাগে নিবস্কুশ সংখাগবিষ্ঠতা। 

ভিটলার ॥ হ্যা বাইখস্টাগে নিবন্কুশ সংখাগবিষঠতা ! নিবঙ্কুশ সংখ্যাগবিষ্ঠ হতে 

গেলে কি করতে হবে আমাদেব1 কি করতে হবে- (চুপ করে থেকে, 

এমন ভাবে বলে যেন সহজে সমস্ঠাব সমাধান করে দেয়) নিবস্কৃশ সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হতে হবে। (অন্ত দুজনে হাস হাসছেন? হাসবেনই তো। কেননা জিনিষ- 

টাই মাপনার! ধরতে পাবেন ন। 'আঁপনাদেব লক্ষ্য স্থির নয়। "দেখুন 

সংগা/গবিষ্ঠ হতে গেলে আমাদের দরকার যারা ওখানে উপস্থিত থাকধে 

তাদেব দুই তৃ চীয়াংশে "যাদের স্বপক্ষে ভোট পাওয়।। এই তো? (ছু- 

অনেত সম্মতিস্থচক মাথা নাড়ে) .. এরপব দেখতে হবে কারা উপস্থিত 

থাকবে, অর্থাৎ কার্ধেব আমব। উপস্থিত থ।কতে দেব? 

গোয়েবলস্॥ যাবা নির্বাচিত হয়েছে তারাই উপস্থিত থাকবে। মানে থাকার 

অধিকাব আচে? 

ভিটউলাব ॥ ( উত্তেজিন) না, ন। নাঃ 1 থাকার অধিকার নেই! দেশের শত্রুদের 

বাই+জ্ট]াগে উপাস্থত থাকাব কি অধিকাৰ আছে? সব কমিউনিষ্টকে 

দেশেব শত্রু বলে আমবা ঘোষণ। করে দিয়েছি, শ্রুতবাং কোনো সমস্তা নেই । 

.**কজন কমিউনিষ্ট বাইপস্ট্যাগের সদস্য? 

গোয়েরি ॥। একাশী 

হিটলার ॥ (সহজ হ্বণে) স্ন্দব। এই একাশীজন দেশপ্রোহীকে গ্রেপ্তার 

করে ফেলুন । 

গোয়েবিং ॥ সবাইকে? 

হিটলার । ঠা, এ একাশী জনকেহ। তাছাড়া আরও যে কজনকে পারা 

ষয়-_সব ধবে ফেলুন । একেবারে ধানাইপানাই না করে আপনার বাঁটিকা 

বাহনীকে হুকুম ধিন সব কটাকে টুকটুক করে তুলে নিক। *” হলো? 

এক।শীটা। কমলে! । বাকী রইলে। সোস্যাল ডেমোক্র্যাট, গ্তাশান।লিষ্ট আর 

ক্যাথলিক । ন্যাশানালিস্ট আব ক্যাথালিক মিলিয়ে ১৪২ জন। এই 

১৪২টা ছাগল আমাদের গোয়[লেই বাধা। আমরা ডাকতে বল্লেই বা বা! 

কববে। নয়তো দরকার হলেই কুচ করে জবাই করে দিলেই চলবে। 
(দুজনে হাসে) রয়ে গেল স্তোসান্স্টগুলো। ওদের মধোও কটাকে 
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ও ভিড়িয়ে নেওয়া! যাবে। ব্যাস ৪৪*টা ভোট আমাদের থাকবেই-তাহলে 

আমরা হলাম গিয়ে, কি হলাম? হলাম নিরস্কৃণ সংখ্যাগরিষ্ঠ | হলাম কিলা ? 

ফমিউনিস্টর! উপস্থিত না থাকলে আমাদের কোনো সমস্তা নেই ***। 
ুতরাং, গোরেহিং আপনার কাজকর্ম শুরু করে দিন। ডক্টর গোয়েবলস, 

আপনি গ্রচারটার উপরও জোর দিন-_- কমিউনিস্টরা দেশেব শত্রু একথা 

বুঝতে ষেন কারও কোনে! অন্ুবিধে না হয়। তাহলে গোয়েরিং এর কাজটাও 

সহজ হবে। যান, শুরু করুন। *** (দুজনেই প্রস্থানোগ্ভত ) ওহ, ওহ. 

শুনুন, আর একটা মজার আবদারের কথ! আপনাদের বলাই হয়নি! 

গোয়েবলস ॥ আব্দার? কার? 

হিটলার ॥ এ স্তেসালিস্টদের পাটিলীভার 20120518170 1889 এর। 

বলে কি জানেন, বলে প্রেসিডেণ্টের ভেটোর ক্ষমতা দিতে হবে। আম।র 

কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি চায়। 

গোয়েবলস ॥ কি বলছেন ! প্রেসিভেণ্টের ভেটোর ক্ষমতা? আপনি প্রতিশ্রুতি 

দিয়েছেন নাকি? 

হিটলার ॥ দিয়েছি, হা। দিয়েছি । (খুব সহজভাবে) কেন, কি হয়েছে 

গ্রতিশ্রুতি দিলে? ” 
গোরেরিং ॥ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ? 

হিটলার ॥ ( আরও সহঞ্জভাবে ) নতিশ্রুতি? দিলাম। -"দ্িলেই যে রাখতে 

হবে তার কি মানে? রাখবে! না । চাইল, দিয়ে দিলাম । (হাসে) আবে 

01195 90510 আসছে না? (ডাকে) 01899! কি ব্যাপার? 

এসো এসো “যৌন সাহিতা সাআজোব মুকুটভীন সঙ্রট আসুন, আসতে 

আজ্ঞা তোক। আপনাবা যান কাজ শুরু করে দিন। (গোয়েরিং ও 

গোরেবলস গ্রস্থানোস্তত ) ওহ, ডক্টর গোয়েবলস, একটু দঈ।ভান, আপনার 

সঙ্গে কিছু কথা 'মআছে। গোয়েরিং, আপনি যান_কাজ শুর করুন। 

গোয়েরিং ॥ কিন্তু আমার নাজী 9০০27 6০9126£ ইতিমধোই একটু অসস্তই 

হতে শুরু করেছে। 

ছিটলার ॥ অসন্ধষ্ট ? কেন? 

গোয়েরিং ॥ ওদের আমরা এ্রধনও চাকরী দ্দিতে পারিনি অথচ নির্বাচনের 

আগে আমরা কথ দিয়েছিলাম ষে সব্বাইকে চাকৃবী দেব। 

হিটলার ॥ বোঝান, বোঝান, ওদের বোঝান যে চাকুরী সব্বার হবে--বড় 



] 
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বড় সব প্রান রয়েছে । দেশের অবস্থাতো একদিনেই গুধরে যেতে পারে না। 

তার জন্যে সময় দরকার। (জুলিয়াসের গায় হাত বুলোক় )--কি খবর 

জুলিয়াস, ভালো! ( গ্োয়েরিংকে ) ***আর তাছাড়া ঘে সব গুণ বদমাস 

পুষেছেন সেগুলোর পেটে তে! বোমা মাবলে 'ক? বেবোবে না। কি চাক্মী 

দেবেন ওদের--কিসেব যেগা ওর ? 

গোয়েরিং ॥ কিন্তু, আমরা প্রতিশ্রুতি 'দয়েছিলাম। 

হিটল/র॥ প্রতিশ্রাত? (হাসে) আবাব প্রতিশ্রুতি! আরে রাজ। চালাতে 
গেলে বোৌজ ওবকম গণ্ডায় গণ্ডায় প্রতিশ্রতি দিতে হয়, আর সেগুলোর 

আশ। জীইয়ে বাখাই তো আমাদের, এই নেতাদের কাজ। ...এক 
কাজ করুন। 

গোয়েব” ॥ কিকাজঃ 

হিটলাব॥ দেখুন ওদেব নেতা কে, কাবা বেশী চাকৃবী চাকুরী করে ঝুটবামেল! 

করে নেতা হবার ৮»ট্রা করছে 

গোয়েবিং ॥ সেতো আমি সব কটাকেই চিনি। 

হিটলান॥ সেগ্ু"লাব কিছু শিক্ষা-দীক্ষা আছে--না তাও নেই? 

গোয়েবিং ॥ আজে শিক্ষা-দীক্ষ।ব কথা তো 'মাপনিও জানেন, আমিও জানি । 

শিটলাব॥ এই তো ঝামেল।, শিক্ষাদীক্ষা-_অস্ততঃ ডিগ্রীফিগ্রী না থাকলে। 

যাক্গে-..কোন চিন্তা নেই * ওদের মধ্যে দু-একটার নাম দেবেন-_ সেগুলোকে 

ম্ত্রীকবে দেব। বিনা যোগ্যতায় এ একট। চাকৃপীই হয়। মন্ত্রী হতে 

পারে। কি বলে" জুলিয়াস? (হাসে) 

গোয়েরিং ॥ একেবাবে মন্ত্রী? 

হিটলাব ॥ তাঙাড়া খাব কি দেবেন? আব দরকার হলে ইউনিভাঙসিটিকে 

বলে ওদেব ডিগ্রী ফিগ্রী কয়েকট। দিইযে দিন। নেতাগুলোকে ঠাণ্ডা! করলে 

তারাই চুনোপু'টিদ্দেব সামলাবে। যান কাজ শুরু করুন। (গ্রোয়েরিং এর 

প্রস্থান । জুল্য়াপকে ) ই]! জুলিয়াস বলো তোমার 10৩7 50567005 এ 
এবাব কি হটু কেক দ্রচ্ছে। » 

জুলিয়াস ॥ হু" হু" এখন কিছু বলছি না। বাজারে ছা'়বো, একেবারে হুস্ 

হয়ে যাবে সবকটা ৭০791 যা একখানা ৪০--০৫802)৩ 6191111৩1 

বানিয়েছি না- পুবে জারমনীর মাথা বনবন্ করে ঘুরে যাবে! 

হিটলার ॥ ঠা, এতোদিন স্কুল ম ইার হিলেবে কুচি কচি ছেলেদের নরম নরম 
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মাথ!গুলে। চিবিয়েছ এবার বুড়ে! জযর্মানের কট কটে মাথা চিবোও। 

জুলিয়াস॥ এক একট! বুড়ো মুড়োতে যা ঘিলু থাকে--আহা-ছা। চিবিয়ে 

বেজায় মা পাওয়া যায়। প্রথমে ভাঙতে একট, ঈ্াতের জোর চাই, 

কিন্ত ভাঙতে পাবলে- আহ্ হা 

গোয়েবলস্॥ অ।পনি আমাকে কি ধেন বলবেন বলছিলেন ? 

হিটলার ॥ কি” ও হ্]া। বলছি বলছি। এক মিনিট। জুলিয়াস, তা 

সাবজেক্টট। কি -তোমার এবাবেব 017116£ এব 

জুলিয়াস ॥ এ যে বল্পাম__56% ০07১6 00101161) আমাব নিজেব অভিজ্ঞতা । 

একেবারে বাক্তিগত । সেই ]6৬ ডাক্তাবেব বউ, যেটাকে কিছুদিন বাগিয়ে 

রেখেছিলাম তার কিছু বা/ভগত চিঠিপত্তর, কিছু 17077086৩ ছবি আর বাকীটা 

আমাব নরম বিছানার ম্মভিজ্ঞতা 1 শেষে হত্যা আর স্বামীকে ব্ল/াকমেল। 

পুরোট! এমন রমরমিয়ে আছে ন1। 

হিটলার ॥ উহু অমনি করে ঝেলোনা, আমা এক্ষুনি পড়তে ইচ্ছে করছে। 

আচ্ছ। জুদিয়।স তোমার ক।গঞ্জেব এখন সাবকুলেশান কত ? 

জুলিয়াস ॥ ছ' লক্ষ আপনি যে এ পাড়ায় পাড়ায় ওট। অফিনিয়।ল মড1ব 

|হসেবে দেওয়ালে আর 3)০৬/1১০% এ গাগাতে বলেছেন, তাতে অঁগ্ঠদেব 

য। গান্রাত ভয়েছে পা-- 

হিটলার ॥ গাত্রদা* হলে 'কছু করাথ নেই দাহের 'সণেক রকম ওষুধ 

ধ|জারে বিক্রী হয় তারা সহঞজ্জেই তা ব্যবহাব কবতে পারেন। *শম্মাি 
চাই [061 508611.€। আব ৬০০157৭71১০ 7301১801706] এই দুটি গাড়! 

অন্য ফোন পত্রিকা বাজ বেথাকবেনা পাস। আচ্ছা 3৩০1১৪০171৩ এর 

০17০0125610) কাত 

জ্ুলিযস॥ পচ লক্ষ । 

হিটলাব ॥ বাহ্ , আবও বাড়াতে হবে। অন্ত যা মাছে সর কটাকে (বাঁটয়ে 

বাজাব থেকে দুখ কবেদ্1ও। আমরা যে সব আইশ তৈবী কবেছি তাতে 

অন্তদেব থাকা সম্ভবও নয়--কি বলেন ডক্টর গে'য়েবলস্? 

গোয়েবল॥ হ্যা পাত্রকার সংখা। প্রায় চাবহাজ্জাথ থেকে এই ছু'তিন বছরে 

দুহাঞজারে নেমে এসেছে। বাজনোতক পত্রিকাতো নেই-ই। তবে 

৬০১৪1১০1১৩০ 255001)5 নিয়ে একটু অসস্তেষ হয়েছে, হজর হোক 

আড়াইশে বছরের পুরোনো কাগগ্রঃ এত নাম-- 
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হটলার॥ তাতেকি ৭ আমাৰ ঠাকুদ্দার বাবারও তো বাড়ীতে খুব নাম, তাই 

বলে, পুবোনো “লক বলে ঠাকুৎদ্বাব বাবা ঘদি বেঁচে থাকতে চান়-ভাবুন তে৷ 
অবস্থাটা-_ 

গোয়েবলস॥ (হাসে) নাহ, আপনার যুক্তিব কাছে অন্ত কোন যুক্তি । "**আমাকে 

ক্ষি বলবেন বলছিলেন? অ।মাকে আবার -। 

হিটলাব ॥ ওহ্) থাকগে পরে বলবো । আসলে প্রচাবের ব্যাপাবে কিছু 

প্যান করার ছিলো । যে ঝখে হোক আপনাকে নাজী পার্টিকে একমান্ত 

পার্টি 'হসেবে দীড় করাতে হবে। বাইখস্ট]াগে আমাদের নিরস্কুশ সংখাযা- 

গণিষ্ঠতা দবকার, নয়তো সংবিধান বদূলাণো! অসম্ভব । আর সংবিধান না 
খদলালে হিটলাব শুধু চ্যান্সেলাবই বয়ে যাবে । হিটলাবকে দ্বীপে পৃথিবীর 
মা চিনতে পাবেনা । স*বিধানট। পৃথিবীর সমস্ত হিটলারদেরই পথের 

কাটা । উহ্ "চলো, চলো, জুস 'আচ্ছ। ডক্টর গোয়েবলল, পরে 

কথ! ভবে, এখন জুলিয়াসে সঙ্গে একটা .স্পশাল প্রোগ্রামে যাচ্ছি। (তিন- 

জনেবই প্রস্থান )। (অন্তু 201) দেখা যাচ্ছে টেবিলে বসে কাজ করছে 

বোয়ম টোলফে'ন বাজে) 

কায়েম ॥ হা) বোথেম খলঠি *** না ক্রয়েলিং অ।পনি ভূল করছেন, 

মাব মূল লক্ষ্য তা নয় -.- না শা, অ।পশারা বাববাব এট! গুলিয়ে ফেলছেন 

কেন? হা ই)া ১১, রা দেখুন টেলিফোনে একথা আলে!5ন৷ করা সম্ভব 

নয়। *** ই], আপনি “যাগাযোগ করুন *** €( একজন ৯৯ রক্ষীর গ্রবেশ। 

বোয়েম সপ্রশ্ন তাকায় ।) টেলিফোনে) এক মিনিট _ 

ওক্ষী ॥ ভকর গোয়েবপস এসেছেন। 

রোয়েম ॥ ডেকে নিয়ে এসো । বাইবে দাড় করিয়ে রেখেছ কেন? (রক্ষীর 
্রস্থান। ( টেলিফোনে ) হ্যা বলুন, ঠিক আছে। ঠিকআছে। বাই। 
(গোয়েবলস এব গবেশ।) 

গেয়েবলস ॥ কি খবব, কেমন আছেন? 

বেয়ে ॥ [ম্রান হাসি ) এই বাজরে ষেমন থাকা যায় তেমনিই আর কি। 

তাবপব, আপন।র. প্রচার দগ্চর কেমন চলছে? প্রচারের পুরো 53200917005 

ঠিক মতো বাজছে তো? 

গোয়েবলস ॥ ( প্রচ্ছ্ন বাজেব স্বরে) হ্যা 29121259105 আমার ভালই বাজে। 

বোয়েম ॥ বাজতেই হবে। স ঝজলে উপায় আছে? বিশেষ কয়ে যখন 
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এযাডলফ বিটে।ফেনের এতো ভক্ত । (হাসে) 

গোয়েবলস ॥ রোয়েম, আপনার সঙ্গে আমার বাকিগত কিছু কথ! ছিল। 

রোয়েম ॥ বলুন। আপনার কিন্তু আমাকে কিছু বিশেষ খবর দেওয়ার ছিল। 

গোয়েবলস॥ হ্যা সে ধরণের খবর পেলেই আপনার কাছে পৌছে যাবে 

লব। এখানেই কথ! বলবো? কোন অন্ুবিধে নেই তে।? 

রোয়েম ॥ নিঝর্ঝাটে বলতে পারেন। আমার আপনার কথাবার্তা শোনার 

অন্তটে কেউ আড়ি পেতে বসে নেই, কারণ আমাদের সম্পর্কটা এদের 
কাছে মোটামুটি পরিষ্কার। 

গোয়েবলস ॥ কিছুই বল। যায় না, এখন তো দেওয়ালেবও কান আছে। 

রোয়েম॥ আনি নিঃসস্কোচে বলতে পারেন 

গোয়েবলস॥ মামি বলছিল।ষ 9%দের প্রসঙ্গে আপনার-_ 

রোয়েম ॥ অআ'মার বক্ত+) খুব পবিস্কাব। আমি সোক্রানুঞ্জি বলেছি, এমনকি 

গ্াাডলফকেও বারবার বলেছি যে এদে সৈ-চ্যব মরধাদা দিয়ে টসন্যাবাতিনীতে 

নিতে হবে, কন না আমরা এদের কথা দিয়েছি। এ ব্যাপারে অকাব্ণ 

ট[লবাহান! করা হচ্ছে এখনও তাগাড়া এখনও পধাস্ত সকার পুখেপুর 

এ বড় খড় ব্যবসাধ আর অ'ভজা'তদেব হাতেই ওয়েছে। ত।বাই স্তরতো 

টানছে পেছন থেকে । 

গোয়েবলস ॥ হ্যা, আমরা ক্ষমত' দখলে পর এ দিকট' সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছি। 

রোয়েম॥ শাম তো মামার 5 শার 99-দের বুঝয়ে দিয়েছি “যু তাদের 

সাহাযোই জার্দনীতে এই উখান সম্ভব হয়েছে, একে এভাবে মাঝপথে 

নষ্ট হয়ে যেতে দেওয়া উা৮ত শয়। যদি আ।মাদেব সবকাব ভেবে থাকে যে 

আমাদের জাতীয় বিপ্লব শেষ হয়ে গেছে, এমন ভ্'শানাল সোলালিই 

বিপ্রণ শুরু তাইলে তাবা ভূল কববে। অথচ জেনে গুশে তারা এই 

স্বুল কবে যাচ্ছে, ইচ্ছে করে--নিেদেব স্বার্থে। 

গোয়েবলস॥ কিন্তু এছাড়া আর বাস্তা কি? 

বোয়েম॥ রাস্তা । রাস্তা আমাদের খুঁজে !নতে হবে আমরাঁ লড়াহ্ চালিয়ে 
যাবো । এই ভ্যা।শানাল স্যোসলিস্টর৷ যদি আমাদেব সঙ্গে থাকে ভালো 

যাঁদ নাথাকে তাদের সাহায ছাড়াই আমরা চলতে পাবি- যদি গ্ায়োজন 

হয় তাদের বিরুদ্ধেই আমাদেব লডঙতে হবে। আমাদের শির্দীড়া ভেঙে 

দিয়ে জামান বিপ্রবকে এভাবে ভুল পথে নিয়ে তে আমর! দেব না। 
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গোয়েবলল ॥ আমাৰ কিন্ধু মনে হয় ঠিক এই মুহুর্তে খোলাখুলি সঙ্বর্ষের মধ্যে 

যাওয়া ঠিক হবে না। 

বোয়েম ॥ এই) মুভুর্তে মানে ৪ আপনি কি বলতে চান আমরা আরও অপেক্ষা 

করবে।? আমারতো ধারণ, আমরা ইতিমধোই বেশ দেবী করে ফেলেছি। 

সমস্ত ঘটন। শ্রে।ত ক্রমশঃ আমাদের হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে গেছে, 

বেবিষে যাচ্ছে। 

গোয়েবলস॥ সে দিকে সতর্কতা অবলম্বন করা যায় যাতে সমর্থনট।.ঠিক খাকে, 

কিন্তু সম্পূর্ণ সমর্থন না নিষ্বে এভাবে__ 

বোয়্েম॥ আপনি কি বলতে চান আম বুঝছি না। ***আপনি কি ভাবেন 

যে এই সমস্ত জনতা আমাদেব সাহাযা করবে? জনতা একট] ভেল়ার পাল। 

ওদেব কিছু বলার নেই, থাকে না। যে গদীতে বসে তর্জন গর্জন করে ওরা 

তারই প] চাটা কুকুর, তাবই জয়ধ্বনি করবে (সাল্লাসে। ***বছরের পর 

বছর ওদেব প্রতিশ্র্তির আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যার়। -'এ্যাডলফ 

অ।জ 'এত বড় নেতা, কিন্তু ভেবে দেখুন ও কতট.কু জনতার সমর্থন পেয়েছিল 

গ্রথমে, এমনি নির্বাচনের আগেও _ 

(গায়েবলল ॥ কিন্তু সৈন্তবাহিনী? আজ আপনি $&দের বিক্ষু করলে 

কাশহই সৈন্াবাহনী ঠতরী হয়ে যাবে তাদের দ্রমন করতে । বিশেষ করে 

যগন আপনার পৰিকল্পনাতে সৈনাবহিনীব প্রসঙ্গও রয়েছে। 

বোয়েন॥ ঠা। সেধানেই সমশ্ত!  টপন্যবাহিনীর সামনে দাড়ানোর মত প্রস্তুতি 

এখনও আমাদেৰ নেই কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ ১ যদি একসনে বিভ্রোহ 

করে হাহলো _ 

গোযেবলস ॥ না না, ভূল কবরছেশ _-ওতের হাতে সন্ত্র,। আপনার কটা 94 র 

কাছে অস্ত্র মাছে? ওরা পুরো শাসন যন্ত্রগা ব্যবহার করবে, আর আপনি-- 

বোয়েম॥ আমাৰ মনে হয় আপনি একটু বেশী সাবধাণী হয়ে ঘাচ্ছেনঃ এ 

বাপাবে এতে বেশী সাবধানী হওরা-_- 1 *** অবশ্ঠ আপনার ভয় পাওয়া 

হ্বা]বি+ - 

গোয়েখলস॥ ভয় আমার সে জন্যে নয়। আমার ধারণ। পুরে বিজ্রেছের 

গ্রস্ততিটা গোপনে করাই ভাল, কেননা গোয়েরিং এরর 5508৩ 7১০01109 

61৬০৩ 

রোয়েম ॥ গোৌঁয়েরিং ! আজ সমস্ত পার্টির ক্যাডারের মধ্যে, এই এফদলকে 
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আরেক দলের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেব!র পুরো চক্রাস্তটাই ওব -ও শুধু ভাবে 

ফি কবে ক্ষমতায় আসবে--। এক একটা লোক আছে যার! বাস্তায় হাটার 

সময় পথটাও দেখেন, একে ধাক্কা মেরে, ওকে মাড়িয়ে চলে যাবে, যেন 

একমাজ্স তারই কোথাও পৌছবার আছে, অন্য সবাই-- ( বক্ষীর প্রবেশ ) 
রক্ষী ॥ মিষ্টার গোয়েরিং এসেছেন । 

রোয়েম ॥ গোয়েরিং 71251180501 00 0651] 2170 10৩ 25 1101৩ ৪ 

গোয়েবলস ॥ কেলেস্কাবী হল, ও যদি আমাকে এখানে দেখে তাহলে কোথাকার 

জল কোথায় গড়াবে কেজানে। 

রোয়েম ॥ কিছু চিস্তা করবেন না। ও কিছু বুঝতে পাববে না। (রক্ষীকে ) 

পাঠিয়ে দাও ওকে । *.. এককালে আমি ভাল অভিনয় করতাম জানেন 

বোধ হয়-স্ 

গোয়েবলস ॥ হ্যা, বিশ্ববিগ্ত।লয়ে শাপন। ব__. 

রোয়েম ॥ তাব প্রমণটা হাতে নাতেই দেখে যান -( গোয়েবিং এব প্রবেশ। 

রোয়েম ষেন ওকে দেখতেই পায়নি । হঠাৎ স্বর বদলে খুব উত্তেজিত ভাবে 

গোয়েবলসকে বলতে থাকে ) ন। না ডক্টব গোয়েবলস--আপনি আমাকে 

অকারণে বোঝাবার চেষ্টা করবেন না, আ'মাব যা বঞ্তব্য.” আরে -- 

গেয়েরিং আন্মুন। 

গোয়েরিং ॥ খুব উত্তেজিত দেখছি 

রোয়েম॥ উত্তেজনার আগুন পোহ!নোই তা আমাদের কাজ -__ 

গোয়েবিং ॥ হ্যা, কথাটা 'অণ্ভমান বশে বললেও, খুব একটা মিধ্যে নয়। 

কি বব ডক্টর গায়েবলস, মাপনি এখানে _ 

গেয়েবলস॥ ( হতঠ্কিত ) না, মানে, এই আব কি 

রোয়েম ॥ উনি ষে কাজে এসেছেন, সম্ভবতঃ মাপনিও সেই একই প্রয়োজনে _- 

ওর মতে আমার এই দাখা দাওয়াগুলো তুলে নেওয়। উচিত কিন্তু আমি 
দুঃখিত ব্যাপারটা এখন আব আমার হাতেব মধো নেই। 

গোয়েরিং ॥ আপনার হাতের মধো নেই মনে? আপনিই পুবে। বাপাবটাব 

নেতৃত্ব দিচ্ছেন, অথচ আপনার হাতে নেই ৮ কথাটা - 

রোয়েম ॥ হা, নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম, কিন্তু ক্রমশ দেখছি নেতৃত্টা আমার হাত 

থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে । যে যেমন খুশী কবছে। হিসেব মন্তো এ্যাডলকই 

তে! সমস্ত জর্মানীকে নেতৃত্ব দীচ্ছেন, বিস্ক আসলে দিচ্ছে কি? 
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গোয়েরিং॥ কি বলতে চান আপনি? 

রোয়েম ॥ (শান্ত স্বরে ) নিজের বুকে হাত বেধে বলুন তো, গ্যাডলফ নেতা 
হলেও আপনি কি ওব নির্দেশেই সব কাজ করছেন? 

গোয়েবলম॥। আচ্ছা, 'আপনাবা আলোচনা করুন, আমি আ-_ 
বোয়েম ॥ দুঃখিত ডক্টব গোয়েবলস। আপনার পবামর্শ মানতে পারলাম না। 

পরবে কোনদিন লুযোগ হলে আলোচনা করা যাবে - 

গোয়েবলস ॥ আচ্ছা, শুভবাতি (প্রস্থান ) 

গোয়েবিং ॥ 'আপশাকে শেষবাবেব মত ভেবে দেখতে বলছি পুরো ব্যাপারটা। 

রোয়েম ॥ আপনি ভেবে দেখতে বলার কে? 

€গায়েবিং ॥ আমি এ সক্বর্ষটা এড়াতে চাই বোয়েম। 

বোয়েম ॥ না, আপনি তা চান না, আপনি কি চান তাও আমি জানি। 

গোয়েবিং॥ কি জাণেন আপনি? 

বোয়েম॥ আপন চ'ন এই চবম মুহুর্তে অ|ম যেন পিছিয়ে "আসি, তার ফলে 
5১বা বিক্ষুব্ধ বে, আমার প্রতি তাদের মাস্থা নষ্ট হবে, আর সেই ন্মুযোগে 

9 ১,দর শেষ কবে দিতে আপনাদের অন্ুবিধে হবে না। 

গোয়োক" ॥ আমি নিঙ্গে অনস্ট্া আপনার সঙ্গে কোন রকম আলোচনায় বগতে 

গাস্ত » লাম না, নিতান্ত ফু।য়েবার বলেছেন বলেই আপনাকে-_ 

পোয়েম ॥ আমার শষ কথা আমি জানিয়ে দিয়েছি, ফলায়েরাবকে দয়া করে 

বলখেন ধ আমি তাব সঙ্গে ছাড়া অন্ত কাবো সঙ্গেই আলোচনায় বসতে 

বাজী নই । 

(গয়েখি ॥ এব ফলটা, ্সাশ' করি, আপনি বুঝতে পারছেন ? 

বোষেম ॥ 'আপনাব হুমক্ীতে ভয় পা ওয়ার লোক আমি নই, সে আপনি ভাল 

করেই জানেন গোয়েবি" : আম'র শেষ কথা জামণান উতখানের জন্যে যেই 

কৃতিত্ব নিক, আসল বাহাছুবীটা এই ঝটিকা বাহিণীর--স্ুতরাং কোন রকম 

আপ্রয় পবিস্থিতিব স্থপতি হলে তার জবাবের জন্চে প্রস্তুত থাকতে অনুরোধ 

করছি শাপনাকে। * 

গোষেবিং ॥ বেশ। গুভরাজ্ি 

বোধেন ॥ শুভবাতি। [নুলত 55/556 016213. (নেপথ্যে পিয়ানো বাজনা 

শেন। যায় । অন্ত জোনে দুজন 94৯ আসে । চিৎকার করতে থাকে। 

প্রথম ॥ (চৎকাব) ফ্রান্গ ন্মিব, বেরিয়ে এসো, কুত্তা-*"( পিয়ানো বাজে ) 
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হম্ব॥ কি দরজা ভাঙতে হবে নাকি, শাল। কমিউনিস্ট দরজা খোল-_- 

১ম॥ কি হলো, খুলবে না, জবরদস্তি দঘজ। ভাঙতে হবে। (দরজ। খুলে 

এক বৃদ্ধ প্রবেশ করেন ) 

শ্মিথ ॥ (শান্তম্বর) কি চাই আপনাদের? 

১ম॥ তোমার নাম ফ্রান্জ শ্মিথ_ 

ম্মণ ॥ হা] আমাব নাম ডঃ ফ্রান্জ শ্মিথ। 

হয় ॥ ওহ্ আবার ডাক্তাব, নামেব সামনে পদবী লাগাচ্ছে _ 

শ্মিঘ॥ (শান্ত স্বরে) পদবী নয়, উপাধি, পদবী ল্চরাচর নামের পেছনে বসে, 

উপাধি জ্ামনে 

২য় ॥ একেবারে বাড়াবাড়ি কববে না। ডাক্তার _কিসেব ডাক্তার তা আমবা 

জানি। 

শ্মিথ ॥ ( অবিচলিত ) আমি সঙ্গীতে ডক্টরেট কবেছ্ি। মানে গান*** 

১ম॥ গান? গান? বলতে আমরা একটা জিনিষই বুঝি সেট। এই ( বন্দুকটা 

তুলে দেখায়) 

ন্মিথ॥ কিন্ত স্বয়ং ফ.য়েরাবও বিটোফেন পঞন। কবেন _ 

২য়॥ তর্ক শুনতে চাই না। শালা কমিউশিষ্দের দে(মেই এই, বড তর্ক 'করে__- 

১য় ॥ বুথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। শোনো, বলো তোমাদের দলের অন্ুুরা 

পার্টি অফিস থেকে পালিয়ে ,কাখায় লুকিয়েছে? 

স্মিথ ॥ (শান্ত স্ববে) আমি রাজনীতিব সঙ্গে অ'ডত নই। 

১ম॥ শালা, ধরা পডলে সবাই বলে বাজনীতির সঙ্গে নেই। জীবনে বাজ- 

শীতি কবিনি। বল্ শালা কুত্ত। 
শ্রিথ॥। আপনারা ভদ্রতাবে কথা বলুন একজন বৃদ্ধ বয়লের সম্মানটাও তা 

দেবেন অস্ততঃ 

২য় ॥ চোপ শালা _সম্মন এেপাচ্ছে। ( ০পেটে গু'তে। মারে) 

ম্মব॥ উহ ( পেট চেপে বসে পড়েন) 

১ম॥ কিবে এক গুঁতোয় কাৎ। শালা বিপ্লব কববিনা? (বীওৎস হাসি) 

শ্মিথ॥। ( হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে ঈীভিয়ে ক'পতে কাপতে বলেন) চলে যাও 

এখন থেকে, জার্মান সংস্কৃতি উদ্ধার করতে এসেছে।। ইতর কুলাঙ্গ'র _ 

( ১ম জন খুব শাস্তত!বে বন্দুক্ষটা তুলে ধরে সোজ! বুকে গুলি কবে। বৃদ্ধ 
ম।টিতে পড়ে যান । ওরা দেহট| তল্ল।সী করে) 
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১ম॥ দ্ধ তো, ব্যাটার পকেটে কোন কাগঞ্জ পত্তর আছে কিনা ! 

২য়॥ এই (তা, এই তে আইডেনটিটি কার্ড। (পড়ে) ডঃ ফ্রান্জ ম্মিধ, 
মিউজিক ক্রিটিক। 

১ম॥ যাঃ শ।লা মিস ফায়।র হয়ে গেল। 

২য় ॥ অকারণে একটা গুলি আর খানিকট। সময় নষ্ট হোল ! 

১টম॥ নিরীহ বুড়োটা। বেচাঝা-_ 

২য়॥ হ্যা, ও নিজে হয়তো দোষ করেনি, কিন্তু যে কমিউনিষ্টকে খুঁজছি সেও- 

তে ফ্রান্জ স্মিথ. এ পাড়াতেই বোধহয় থাকে, শালা মরেছে বেশ হয়েছে। 

এ নামেব জন্তেই মরা উচিত। *.*নে ধর_-0০৭% টাকে এ ফোণে ফেলে 

দয়ে যাই। ( দুজনের দেহটা নিয়ে প্রস্থান । হিটলার ও পৌয়েবেলস্ এর 

গ্রবেশ ) 

হিটলাব॥ (উত্তেজিত ) না, দবকার নেই, দরকার নেই ওদের সাহায্যের! 

স্তোসাল ডেমোক্রাটদের ভোট ছাড়াই আমবা নিবঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছি। 

সহাবধান এখুনি পাণ্টাতে হবে। আপনি তার অন্তে রেডিও আর কাগজ 

মাবকৎ প্রচার চালিয়ে যান । 

গোয়েবলম্ ॥ সে প্রচার চলছে, কিন্তু কোর্ট মাঝে মাঝে আমার্দের যে সব 

০৭৪০ খাল।স কবে দিচ্ছে, ত। পুবোপুরি নাজী পার্টির বিরুদ্ধে চলে ঘাচ্ছে। 
এ ভাবে চললে তো আমার প্রচাবট। সাধারণ লোকের কাছে অপপ্রচার হয়ে 

দাড়বে। তারা বিশ্ব।সই করতে চাইবে না। 

ভিটলাব॥ না পে শ্রন্তে চিন্তা করবেন না। আমাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত 

বিচবকবা যাচ্ছে তাদের সাধয়ে দেবাব জন্যে ইতিমধ্যেই আইন পাশ কয়! 

হয়েগেছে । শয়তে। ওরা কবে মাবার হিটলাবেরই বিচার করতে বসে 

যাবে। হাঃ। অসন্থ' এ 08৮11 ৯৫£৮1০৩ 1৪%৮র উপর ওদের কিছু 

করবার নেই। আর তাছাডা আপনারা ০৪২৩ গুলো ৫০92 এ পাঠাবার 

আগে 2৮77১850906 01850০5 থেকে বিচারকদের উপর চাপ স্ষ্টি করার 

বাবস্থ। করুন । *.* আংচ্ছা ডক্ুব গোয়েবলস্ আপনি কি গ্রচারের ব্যাপারটা 

এখন ও ধরবে পাবেন না? 

গোয়েপলস ॥ (ভীত । কেন, কোনও ভুল হয়েছে? 

হিটলার ॥ তূণ হয়েছে মানে? সামনে হুল হচ্ছে। এই ০৪৪০ গুলো সম্বদ্ধেই 

আপনারা ৬' করেছেন ত।তে' সর্বৈধ ভূল । 
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গোয়েবলল। কোর ভূল বলুদ। আমার কাছে যে কটা 7০7০: আছে 
জানি সবই গ্রচারের বাবস্থ! করছি ঠিকমত। 

হিটলার॥ না, কথাটা তা নয়। আপনাব! বেশীর ভাগ ০95৫ই 09630870 
0০91; এ পাঠাচ্ছেন কেন? 

গোয়েবলস॥ না, মানে যাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষাগ্রমাণ নেই তাদের 

গেষ্টাপো কোটে” পাঠাতেই হবে কাবণ তাদের খতম কর! দবকার। 

গেষ্টাপো কোর্টে না পাঠিয়ে সাধারণ বিচাবালয়ে পাঠালে সাক্ষাগ্রমাণেব 

অভাবে ওরা নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে যায়। 

হিটলার ॥ বেশ, যাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই তাদের গেষ্টাপে। 
কোর্টেপাঠিয়ে খতম করেদিন। কিন্তু সমম্ত ০৪১-গুলো৷ পাঠাবেন না। 

সাধারণ বিচারালয়ে পাঠান। 

গে/য়েবলস ॥ কিন্তু ওখানে অসুবিধে তলে _ 

হিটলর॥ ( বিবন্ত ) আহ. বলছি আব কে।ন অসুবিধে হবে না। সব বাবস্থা 

করা হয়ে গেছে । গেষ্টাপো বিচারে যার! মবেছে তাদের খবব সাধাবণ লোক 

জনছেনা, কিন্তু খুব ধুমধাম কবে সাধারণ বিচাঝ।লয়ে দেশে(্রোহীতাব 

অপরাধে একজনের ফ'।সিব হুকুম হলে দেশশুদ্ধ লোক তাজানবে। আপনার 

গ্রচারেরও সুবিধে হবে । আর সবচোয় বড় কথ! লোকে জানবে যে আমার 

বিরুদ্ধে একটি কথা বল।র চেষ্ট! করা মানে মৃত্যু। অন্ত কোন মানে নেই। 
»* এমন কিঃ এমন কি আমাদের পার্টিব মধ্যে ক্ষমতা দখলের যে সব চক্রাস্ত 

চলছে তাকেও এভাবে শেষ করতে হবে, কখনো বিচারকের সামনে দীড 

করিয়ে, কখনে! শিঙ্ষে বিচারক হয়ে । (.গায়োরিং এব প্রবেশ । খুবই উত্তেঞিত) 
ভিটলার ॥ কি সংবাদ গোয়ে'রং? 

গোয়েরিং॥ আপনাকে দেখে আমার আশ্চয ল।গছে। 

হিটলার ॥ কেন? আমি কি চিড়িয়াখান।র খাচায় বয়েছি ? 

গোয়েরিং ॥ না, রঙ্গতামাসা নয়, সত্যি বল'ছ। আপনি আজও এত ঠাণ্ড 

মাথায় রয়েছেন কি করে? সারা জার্মানীতে আজ এই ৩০শে জুন লোকের 

€চ1থে ঘুম নেই। সারা দেশে ব্যাপক ধরপাকড় চলছে, গেষ্টাপো কোর্ট এব 

বিচারকর! মৃত্যুদণ্ড দিতে [দতে ক্লাস্ত সবই আপনার নির্দেশে, অথচ আপনি-_ 

হিটলার ॥ এখনও পধ্যস্ত নিজেকে সংযত বেখেছি, কতক্ষণ পারবো জানি না। 

কিন্তু আজ রাত ভোর হওয়ার পৰে একটাও বিশ্বাসঘাতক যেন বেচে না 
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থাকে। নাজী পাটা মধো কোন রকম চক্াত্তফে প্রশ্রয় আমি ফেব না। 

সে যেই হোক। সবাইকার বাাঁপার আমার কাছে আনার প্রয়োজন নেই, 
নিতান্ত যারা আমাব একদা ধনি্ এমন কয়েকজনকেই আনবেন, 517 

সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। যাবার আগে একবার হিটলারকে চিনে 
যাক তাবা। 

গোয়েবিং ॥ বোযেমের হুমকির কথা শুনেছেন ? 

হিটলার ॥ (ম্ববে বেদনাব আজব ) আহ. বারবার কেন রোয়েমের কথ 

তোলেন আপনারা ! 

গোয়েরিং ॥ কথাটা আপনার আনা দবকার, তাই-_- 

হিটল।র ॥ কি বলেছে? 

গোয়েবিং ॥ বলেছে, ঝটিকা বাহিন*কে পূর্ণ যধাদ1 দিতেই হবে, তারাই জার্মানীর 

ভবিষ্যৎ-নিয়স্ক। । আমরা, আমরা যেমন মুখের মত জবাবের অপেক্ষায় থ।কি। 

প্কমতা তাদের ভাচ্ছে আসতে দেরী নেই। 

হিটলার ॥ (চুপ করে যায়) রোয়েম! -**ওর সঙ্গে একবার কথা বল। 

গীবত | *** শেষবাবের মত 

গোয়েবিং ॥ আজ ভাইস-ঢা।ন্সেলব পাপেন আমার 39594 এর সামনে খতম 

হয়ে যেশ খুব বিচে গেছে। 

[হটলার ॥ কন কি হয়েছে? ওব 76130175] 8৫2 দর শেষ ককেছেন ? 

গোয়েরিং ॥ ই], ওর অফিসে ঢুকে আমার 17০০৩: রা তল্লাশী চালাবার সময় 

[07177001051] 560760915-০ক টেবিলেই গুলি করে মারে। ৮118৩ 

9০০1০1215 132007765৭ 90121115৩া0কে 000061)0501017 99200 

পাঠানে হয়েছে পাপেন নিজে এ:স আমার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করতে 

শুরু করেছিল ' আম ওকে সো! বলেছি এসব আলোচন করার সময় 

আমার দেই, তাতে ও উত্তেঞ্জিত হয়ে - 

হিটলাব॥ আপনি গুলিটুলি কবেন নিতে? 

গায়েরং॥ না, হয়তে। 'আব বাড়াবাড়ি করলে করতাম । কিন্তু সময় মতে। 

প্রণ নিয়ে পালিছেছে। | 

[হটল।ব ॥ ও বাড়ীন চারদীকে £0210 বসান । যেন পালাতে না পারে। 

টেলিফোন লাইন এক্ষুণি কেটে দিতে বলুন; কারো সঙ্গে যেন যোগাযোগ 

কবতে পাপারে। এক্ষুণি যান” খবর পাঠান । (গোয়েরিং এর প্রস্থান ) 
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.ন! না, কাউকে ছাড়বে! না, কউকে না। ছেলে-মেয়ে, বাচ্চা বা বৃদ্ধ, কারো 
ক্ষমা নেই। হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ফলট! হাতে হাতে দেখে যাক 
সব। (গোয়েরিং এর পুনঃপ্রবেশ। খুবই উত্তেজিত ) 

গোরেরিং ॥ রোযেমকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। আপনি তার সঙ্গে 
বাজিগত ভাবে কথা বলতে চেয়েছিলেন । 

ছিটলার॥ হ্যা, রোয়েম "আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। কিন্তু ও আমার 
দীর্ঘদিনের বন্ধু '-" ওকে নিদ্বে আসুন গোয়েরিং। আপনাকে পাপেন সম্বন্ধে 
ঘ! নির্দেশ দিলাম-- 

গেয়েরিং ॥ হ্যা আমি লোক পাঠিয়েছি । (প্রস্থান ) 
গোয়েবলস ॥। আমার মনে হয় রোয়েমের কাছ থেকে পুবো বা।পারটা আপনাব 

শোন! উচিত। ওতো এভাবে-__ 

হিটলার ॥ 9৩০:৩% 96:৬1০৩ থেকে সমস্ত খবর আমার কাছে এসেছে ডক্টব। 

আমি কারও কথায় বিশ্বাস করি না, একমাত্র এ 3০০16 561৮10৬ ছাড়া 

(রোয়েমকে সঙ্গে নিয়ে গোয়েরিং এব প্রবেশ ) হিটলার ও গোয়েবলস 

রোয়েমকে দেখে উঠে দীড়ান্ব। ছিটলাব কোয়েমেব দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে 
থাকে। রোয়েম ও চোখে চোখে তাকিয়ে দীবে ধীবে প্রচণ্ড ক্রু দুটি 

নিয়ে ছিটলার এগিয়ে আসে বোয়েমেব দিকে । এগিয়ে এসে কোযেমেব বুক 
থেকে ব্যাঞ্জটা টেনে ছি'ডে নেয় ।) 

হিটলার ॥ দ্মাপনারা দুজন বাইবে যান। আমি আমার বন্ধু রোয়েমের 
সঙ্গে একটু গোপনে কথা বলতে চাই। (চগায়োখং ও গোয়েবলস এর প্রস্থান) 

হিটলার ॥ (ঠাণ্ডা স্বরে) কেমন আছ রোয়েম? (রোয়েম শিরুতব । কি 

ব্যপার জবাব দিচ্ছ পা? এ্যাডলফ হিটলার তোমায় জিজ্ঞেস কবছেন- 

কেমন আছ--শুনতে পাচ্ছ না 1 

রোয়েম॥ এভাবে মাঝবাতে আমায় বিদ্বান! থেকে তুলে আনার কি মানে হয়? 

হিটলার ॥ তুমি কত রাত আমার ঘুম নষ্ট কবেছ জানো। আমার জন্যে 
একট! রাত না হয় নাই ঘুমোলে। 

রোয়েম॥ এসব কি হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পাবছি না। 

হিটলার ॥ বুঝতে অন্ুবিধে হওয়ার কথ! নয়। হিটলাবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত 
করাব বুদ্ধি তোমার আছে, অথচ এটুকু বোঝার ক্ষমতা নেই তা খললে তো 
মানবো না। তোমার বুদ্ধি বিবেচনা উপর আমর বিশ্বাস আছে বোর়েম। 
চক্কস্তকারী__ | 
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রোয়েম ॥ আম কোন চক্রান্ত কবিনি। 

হিটলার ॥ (উত্তেজিত চিৎকাব ) মিথ্যে কথা বোলো না। তুমি, 068০ 
50595275 ট$10081786, 90101510106 সকলে মিলে চক্রান্ত করেছ। 

তোমথা, এই বিশ্বাসঘাতকরা, ফরাসী রাষ্ট্রদতেব সঙ্গে বসে ফড়যন্ত্র করেছ কি 
কবে আমাকে সরাবে অথচ তারপরেও আমার সঙ্গে বসে নিলিগুভাবে 

আলোচনা! কগেছে আবহাওয়া নিয়ে, ছবি নিয়ে--আশ্চর্য | জানো, কি 

তোমাদেব শান্তি? 

বোয়েম ॥ ধ্যাভলফ, তুমি ষ। জানে! পুরোটাই ভুল । উদ্দেশ্টপ্রণেদিত--বানানো-_ 

(হটলাব ॥ ( উত্তেজিত ) বানানো? তোমার্দের ছক অনুযায়ী 8:0501718 

ভবে 7016161) 08110150019 910555৩1 হবে 81108506001 0৩018000108 

আব তুমি, তুম হতে চেয়েছ [0০61১০৩ 1017150615 5&-কে সৈল্তুবাহিনীর 
সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে একচ্ছন বাজত্ব কবতে চেয়েছ - 

বোফেম ॥ লা, মথোে কথা। এ পব খবর তোমার কাছে কোথ। থেকে এসেছে 

মমি জানি 

হিটল৭ ॥ কোথা থেকে? 

বোয়েম॥ এ গোয়েবিং আব হিম্লাবেষ মাথার কাক । ওরা ব্যক্তিগত 
আরক্র শ নশে আমাদেব শামে এই পব রটাচ্ছে। ওনা জানে, তোমার কানে 

একবার এ কথা তুলতে পালে তুমি আমাদের ক্ষম! কববে না। 

হিটল|ব॥ তোমাব অন্গমান অনেকটা সত্যি হলেও পুরোটা নয়, তোমরা 

বালিনে যে ০4017061530 নিজেদের মধ্যে বিলি করেছ তার ০০70% আমার 

কাছে সাছে। নিজের চোখকে আমি অবিশ্বাস করতে পাবি না। আর 

তাাডা 54 ও 55 শিয়ে তোমবা খা শ্তরু করেছ তাতে লৌহদৃড় নাজী দলের 

মধ্যেও বিভিন্ন রকম ভাঙন দেগা দিচ্ছে__ 

বোয়েম ॥ আমাদের কিছু করার নেই। গোয়েরিং-এর স্বৈরাচার আমাদের 

কহে অসন্ধ 

হিটলাব॥ তই বলে তৃমি দলে ভাঙন আনবে, গামার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে? 

বোয়েম ॥ চক্রান্ত তোমাৰ বিরুদ্ধে নয়, আন্ুষজিক হিসেবে তোমার প্রসঙ্গ ও 

এসে গিয়েছিল । 

হিটলাব ॥ কিন্তু আক্রমনটা তো শেষ অব্দি আমার ওপরই আসছে। 

বোয়েম 1 “যামাদেব কিছু করাব ছিলনা । (ছিটলার চুপ করে ধায়। খুব ধীর 
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পন্মেপে এগিয়ে আসে রোয়েমের দিকে ) 

ছিটলার॥ রোয়েম তোমাকে আমি অনেকবাব বলেছি এসব পাগলামি ছাড়ো । 

আব কেউ হুলে বলতাম না, সেজা ড় করিয়ে গুলি করতাম। কিন্তু 
তোমাকে বন্ধু বলেই জেণে এসেছি চিরকাল । গত চোদ্দ বছর ধরে অনেক 

ঝাড়ঝাপ্টা, বিপদে অপর্ে আমরা একপঙ্গে আছি । কোনোদিন কোন বিবাদ 

ছিলোনা । *'**কিন্ত অজ, আজ যে পর্যায়ে এসে দীড়িয়েছে (উত্তেজিত 

পদচারণ। ) না না, তোমার একমাত্র শর্তি-""মৃতা এর ক্ষম। নেই রোয়েম 
**,কিন্তু, কিন্তু তুমি আমার অনেক দিণের বন্ধু+তোমায়-**তোমায় (পিম্তলট' 

বের করে এগিয়ে আসে, ওটা তুলে তাক কবে রোয়েমের দিকে, হত বৃদ্ধ 
ঈাড়িয়ে রোয়েম ) তোমায় নিজের হাতে গুলি করবো না, বোয়েম -পিস্তঙলট। 

রেখে গেলাম। আমার হয়ে কাজটা তুমিই সেবে নাও । ( চকিতে বেয়িয়ে 
যায়। রোয়েম হতবুদ্ধ দঈড়িয়ে। ঘীরে ধীবে পিস্তলট! তুলে নেয়) 

রোয়েম ॥ মৃত্য! আত্মহত্যা! না, বোয়েম আত্মহত্যা করবে না। অত 

ভীরু নয় রোয়েম--সে অনেক যুদ্ধ (গেছে, অনেক যুদ্ধ কবেছে।*--এডল্ফ, 

এয।ডল্ফ তোমাব চৌথে কি অসীম ক্ষমতা লিগ্।'**কোথ। থেকে কোথায় 
উঠেছ? তোমার চাহিদার শেম নেই গ্রাডল্ফ! তুমি আননা, কি ভীষণ 

অন্ধকার গহবরের ।দকে এগিয়ে যাচ্ছ তুমি নিজে । রাশি বাশি বন্ত জমাট 

বাধতে বাধতে কালো হয়ে তোমার জন্য এক দুলগ্ঘ্য কলঙ্ক সৃষ্টি করছে, 

তুমি নিজেই খু'ড়ছে৷ তোমার কবব। তুমি আজ একনায়ক হয়েছ কি অসীম 

কলঙ্কেব উপর দীড়িয়ে! তোমায় দোষ দেব শা এযাডল্ফ দোষী আম, 

আমরা, আর এই লক্ষ লক্ষ ণ/গবিক যাবা বোবা পশুব মত তোম।র শ্বেচ্ছাচাব 

মাথা পেতে নিচ্ছে, প্রতবাদ কবার ক্ষমতা নেই ঘাদেব সেই ভীরু ভেড়ার 

পল এ মান্ুষগুলোই দোবী--ষারা তোমায় সৃষ্টি কবেছে, যাবা তোমার মত 

আবও এ[ডল্ফ হিটলাবের জন্ম দিচ্ছে, জন্ম দেবে পৃধিবী জুডে। -*তবু, 

তবু, আমাযু যাদ মরতে হয়, আমি তোমার হাতেই মরবো। এ।ডল্ফ, 

তুমি আমায় নিজে গুলি করে মারো, তোমার হাতে মরতে চাই আমি -- 

অন্ততঃ একটাই সান্ত্বনা আমি এক পম্বরাচাবী একনায়কের হাতে মরেছি যার 

জন্ম দয়েছি আমি নিজে । এ্যাডল্ফ _ ( উত্তেজিত হিটলারে প্রবেশ সঙ্গে 
গোযেরিং ) 

হিটলার ॥ ( উত্তেজিত। চীৎকার করে ) গোয়েবিং, শিয়ে যান ওকে আমার 



অঞঙ্চিময় স্বযিরোে 

চোখের সামনে খেকে । গুলি কয়ে মাকন ওকে । আমাই নিদর্শ-্ষা দে 
তোমার রোয়েম ! ( গোগ্লেরিং বোর়েমকে ঠেলে নিয়ে যায় ) 

রোয়েম॥ (চীৎকার করে )তুমি আমায় ছু'য়ো! না গেয়েরিং [ডর জগ 
তোমাব নোওরা স্পর্শ'-., এাডলল্ফ তৃঘি নিজে _ (গেয়েরিং ইতিমধ্যে ওকে 
নেপথ্যে নিয়ে যায়, গুলির শব, অদ্ভুত নিস্তবূতাঁ। হিটলার দ্বীরে ধীরে 
এগিয়ে আসে । কেবল ওর পদশব্দটাই কানে আসছে। ) 

হছিটলার॥ (শান্ত কঠে) না, কারে! কাছে জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য 
নই। আজ আমিই চুড়ান্ত বিচাবক। শেষ বিচারের আশায় তোমাদের 

সবাইকে ত।কিয়ে থাকতে হবে আমাব ধিকে-_ সমন্ড দেশকে । শুনে রাখো, 

সবাই শুনে রাখে! ভবিষ্যতে একনায়কের বিরুদ্ধে মাথা তোলার সাহস করো না, 

তাব শান্তি কি জান, দেখছো তো- শান্তি সৃতা! (দর্শকদের) কি 

ভেডাব পাল, শুনতে পাচ্ছো, যে নায়ককে তোমরাই জন্ম দিয়েছ তার 

হাতেই তোমাদের জীবন-যরণেব চাবিকাঠি--না, না, মাথা তুলোনা, মাথা 

তুলোনা, মাথা তুলোনা _-11 ( ধীবে ধীরে পিস্তলট। দর্শকদের দিকে তুলে 
ধবে আলো' ক্রমশঃ উদ্ভ্রাস্ত ও মন্্স্ত হিটলারের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়ে 
ক্দাসে পর্দা ) 

[ নাটকটি অভিনয়ের আন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই তবে প্রাযাজনার সংবাদ 

নাটাকাবকে 16114 ৬০৪12) [7065510100 48685 15910152581 নিত 

[61173 110005 দেওয়া বাঞ্চনীয় ] 

ম। নিযা | মধুময় রায় 

(মঞ্চ স্তব। পর্দা ওঠেন। নেপথ্যে ক্ষীণ করুণ সুর । ঘোষণ। ভেসে 

আসতে থাকে) 

***আপনি প্রাণদণ্ডের সপক্ষে? না বিপক্ষে 1? যদি সপক্ষে হন তবে আজকের 

কাহনী আপঘাকে অন্তত একবার ভাবাবে -প্রাণদও দিয়ে কি মানুষের 
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খ্পরাধের মূল নিমূ'্ল কর! যার? যে কোন অপরাধইতো। একট। পা।শানের ফল 
- আপনার! বার বার বলেছেন ! তবে কেন অপবাধ নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেন 

না? এই প্যাশান ইমোশনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে । আপনি? ই আপনাকে 

বলছি নিশ্চয়ই নিজেকে বুদ্ধিমান বিচক্ষণ এবং কিছুটা সবজাস্তা মনে করেন 
অথচ ভাবুনতো এই আপশিই পাড়ায় যদি একটা চোব ধরা পড়ে তো তাকে 

কেমন উত্তম মধ্যম দেওয়! হচ্ছে দেখার জন্যে ছোটেন না? হয়তো! সেই সঙ্গে 

উপরি পাওন। হিনাবে সামান্ত হাতের সুথও কবে নেন! আবার এমনও হামেশ! 

দেখা ঘায়_-যেমন ষে কোন ছোট-বড় এক্সিডেঞ্টের পর- ড্র'ইভ।র বেচারীব উপর 

ঝ"]পিয়ে পড়ে কয়েক'শ মাবমুখী লোক - বিভৎস সে দৃশ্ট | ভয়াবহ মানষ- 

গুলোর জান্তব আচরণ ॥ যেন এ ড্রাইভাবটা খুনে । খুন করাই ওর পেশা। 

আসল ব্]াপারট! কি জানেন? নিজেদের যতই বুদ্ধিমান ম্ুসভ্য ভাবি পা কেন, 

বহু হাজার বছর আগে বিবর্তণেব আদিপর্বে আমবা যে পশু ছিলাম, তার থেকে 

খুব একটা উন্নত হইনি । যা ঘটেছে তা বভিরঙের রূপান্তর, য। বাডতি এসেছে 

ত৷ মূল্যবোধের প।লিশ। 

আর আপনি ষদ্দি প্রাণদণ্ডের বিপক্ষে হন তবে জানবেন হয় আপনি 
অতিবেশী মানবিক নয়তো দুর্বলচিত্ত । রাগ কববেন না, জত্যিশ্কি আপন্ন 

বিচার বিবেচনার শেষে ঠিক করেছেন দেশে মুত্াদণ্ড র'হত হওয়। উচিত? না, 
এর শুয়াবহতা আপনাকে বিচণিতি কবেহে? ভাবিয়েছে? শান্তির মূল লক্ষ 

যর্দি অপরাধ ও অপরাধবোধ মুছে ফেলা হয় তবে মৃত্দণ্ডের পৈশ।চিকতা 

কি পারে সেই উদ্দেশ সফল করতে? জনৈকেব প্রাণদণ্ড দিয়ে কোনদিনই 

পরা যায়না লক্ষ অপরাধীর মনে অপরাধ বোধ দূৰ কবতে। যদি তা 

যেতো! তবে একজনের মৃতু!ই যথেষ্ট ছিল স্যষ্ট ও দশ্যতার পক্ষে । 

সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গেছে পৃথিবীর শতকরা ৭১ জন মৃত্যুদণ্ড 

রহিত করার পক্ষে, শতক্কবা ১৬ জন মৃত্ুণ্ড বাখার পক্ষে আর ১৩ জন 

মতামত জানাতে অক্ষম । 

এটি বিংশ শতকের যে কোন স্ুুসভা সুসজ্জিত শহরের ঘটনা । এ 

জহরে বিশাল অট্টালিকা! আছে, হোটেল আছে, বাব আছে, দায়িত্বশীল 

নেতারা আছেন, সিনেম। আাছে, স্কুল-কলেজ যুনিভাপিটি আছে, প্রতি ঘরে 

সোফা-আলমারী-ফ্রিজ-টিভি আছে আব আছে শহরের ঠিক মাঝখানে 

দসজ্দিত শিশু উদ্ঠান আর তার গা ঘেষে যে বিরাট প|চিল ঘেবা অক্ট। লিকাটা। 



অভিনয় ১১৭৯ 

দেখছেদ তার ঠিক মাঝখ।নে আছে ফাসী কাঠ! যভাতাকে বাচাতে, মৃল্যবোধ 
অক্ষু রাখতে রোজ বলি হচ্ছে সামাজিক শক্ররা। কারণ আমর চাই 
অপরাধন্ীন সমাজ । 

আর তাই আজ এ ফাসীকাঠে মরতে হবে সত্যচরণ ততীকে। 

অ।সছ্ে সতাচরণ' বয়দ একুশ, বাড়ি জযনগব-মজিলপুর-_-অপরাধ ছু'ছুটো 

নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ ও পরে অতি ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা। জঘন্ত অপরাধ । 

শান্তি ফাসী। মৃতুদণ্ড। .*.-ঘোষণ। থেমে গেল। দর্শকদের মধ্য দিয়ে মঞ্চে 

উঠে "আসছে সতাচপণ উদাস। উক্কোধুষ্কে। চেহারা। সঙ্গে জনৈক 
বিচারক । একজন অফিনার। একজন ডাক্তার। একজন পুরোহিত। 

যবনিকা সরে গেল। মঞ্চের অভ্যন্তরে (8০. 995) আবছা একট! ফাসীর 
মঞ্চ প।শে ঘাতক ঈড়য়ে) 
আফসাব॥ শেনে সতাচবণ * সবকারী আদেশ অঙ্গযায়ী তোমার ফাসী সকল 

আটট। পনেবেয় এখন প্রায় আটটা। আর মিনিট পনরেো৷ বাকী। 

তোমাৰ অপবাধ জঘন্য * তুমি" 
বিচাবক ॥ ভুবনবাবু , অপ্রাসন্গক প্রশ্ন বা উদ্ধৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ। ফাসীর 

মুহুত্তে অপবাধীব মনে লাগতে পারে এমন কোন কাজ করা শুধু অনৈতিক 

শয়, অ।ইনর চোখে অপবাধ । 

আঁকম।ব ॥ আঃ ঠিক মাছে। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) শোনো সৃতাচরণ তোমার 

জঘন্য অপ বাধ 

বিচারক ॥ ( তর্জনের সুরে ) মহিমবাবু। 

অফিসার ॥ বাঘ -বাদ্ .*তোমার কৃতকর্ষের অন্তু তোমার ফা'সী হতে চলেছে। 

তোমাব ধদ্দি কোন শেষ ইচ্ছ।-টিচ্ছা থকে তে! বলো? মানে কোন উইল- 

টুইল যদি? 

বিচাবক ॥ তে মার স্থাবর অস্থাবব সম্পত্তিষ্টম্পত্তি 

সত্যচরণ॥। আমার কিছু নেই। আমার কেউ নেই। 

অফিনাব॥ ঠিক আছে। ঠিক আছে। সকালে তোমার সান হয়ে গেছে। 

তোমাব খাবাব আসছে । এটাই তোমাব শেষ খা ওয়... 

পুবে।হিত ॥ কারণ এরপর তুমি হবে বায়ুভূত নিরাশ্রন়। পৃধিবীতে এটাই 

তোমার শেষ খ1ওযা। আচ্ছ! বাপু, তুমি কি গ্গম্মাস্তরে বিশ্বাস করো .. 

(বিচারক ॥ বিজের চবকান তেল দিন। শুধু মস্ত্রোপা$ করে পাঁচ টাকা সত্তর 
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পয়স| নিয়ে দয়া করে কেটে পড়ুনতো ৷ বত্তে৷ জাল]! 
অফিসার ॥ (ক্ষিগ্রতার সঙ্গে) খাবারট। নিয়ে এসো । কে আছ? 

সতাচরণ ॥ আমি খাবোনা। আমার খিদে নেই। 
অফিসার ॥ আচ্ছা একেবারে খালিপেটে ঝোলানো কি ঠিক! মানে এতে 

এ্য। ডমিনিসট্রেশনে কোন", 

পুবোহিত॥ আমি আবার না বলে পারছি না। (বিচাবকের দিকে তাকিয়ে ) 

হিন্দশাস্্র উদার । বলির পাঠাকেও মন! খাইয়ে হাড়িকাঠে তোলে না। 

তবে." না থাক, "মামার আবার কি দবকার, পাবতো পাচ টাকা সত্ব! 

বিচারক ॥ না খেলে আমর| কি করবো? তবে সবট] কিন্তু ভুবন বাবু রিপোর্টে 

লিখবেন। ঘাতক, মঞ্চ তৈরী করো। আপনি ব্যবস্থ'টা একবার দেখুন । 

( অফিমাব সত্যচরণকে সোজা কবে দাড কবিয়ে হাত দুটো পিছ মোড়া 

করে বাধলেন । মুখটা একটা কাপড়ে ঢেকে দিলেন, জামাট। খুলতে গেলেন ) 

পুবোহিত ॥ জাম।টা থাক না? যাঠাণ্ড মাজ সকালে। ওতে আত্মার কোন 
অস্থুবিধ। হয় না। 

অধিসার ॥ যানিয়ম তাই কবতে দিনতো। ফীাসীব সঙ্গে মাত্মাব কি সম্পর্ক ? 

পুরোহিত ॥ কি সম্পর্ক? আপনি হিন্দু না" মুস-যাকগে অশ্মিই তো 

সব। দেহকে ফসীগপ আওতায় আনা যায় ঠিকই কিন্তু আত্মা নৈব নৈব চ। 
দেহ করে পাপ, দেহ সাজ পায় কিন্তু আত্ম আবনশ্বর 'অক্ষত! 

বিচারক ॥ ও তো আপনাব এলাকা নয়। শুধু গীতা থকে আউডে ছেঙে 

দিন। নিন পড়: 

পুরোহিত ॥ বুঝলেন শ্যাব, এটা আমাব প্রথম ফাসী। মানে ফস্টফ্সীব 

এ্যাপয়েশমেন্ট। আচ্ছা, পড়ে কি লাশ বলুন? মুখটা অমন এ"টে বেঁধে 

রাখলে কান দিয়ে কি কিছু ঢুকবে? তা ওব কাশটা খুলে দেঁওয়। যায় না? 

আমাব প।5$ট। ভালে! করে কানে ঢুকতে । 

বিচাবক॥ আপনি তো আচ্ছা নেই আকড়ে লোক মশাই! কথায় বলে 

পুরুতে মন্ত্র পড়ে পাঠার কলায়ও শোনে না। নিন পড়,ন এখানে ডিসিপ্লিনই 

বড়ো কথা । রিঞ্জন বালাজক অর্থহীন। 

পুরোহিত ॥ নজায়তে ভরিতে বা কগাচিৎ 

নায়ং ভূত্বাহতভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 

অনো' নিতাঃ শ।শ্বতোহয়ং পুবানো 
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ন হন্ততে হন্ুমানে শরীরে ॥ 

বেদ্বাবিনাশিনং নিত্যং ষত্রনমজব্যয়ম । 

কখং স পুরুষঃ পার্থ কংঘাতয়তি হস্তিকম॥ 

বাসাংসি জীর্ণানি বথা বিহার 

নবানি গৃহাতি নরোহপরানি। 

তথা শবীবানি বিহায় জীর্ণ _ 

না।হা।নি সংযাতি নবানি দেহী 

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রনি নৈবং দহতি পাবকঃ। 
নট্শৈং ক্লেদয়ত্তা!পো ন শোষয়তি মারুতঃ ৷ 
অচ্ছেছ্যে হয়. 

অফিনার॥ থাকৃ। থাক? ওতেই হবে। 

'বাচাক' এভবিথিং বেভী। নাউ প্রসিড1 (মঞ্চে ধীর ও অসহায় সত্য- 

চরণ। ঘাতক গলায় ফাসটা পরিয়ে দিল। হাতমুখবাধা। সামনে 

স।বি দিয়ে দিয়ে অফিসার, বিচাবকঃ ভাক্তার। দর্শকের দিকে ফিরে 

দুহাতে মুগ কান ঢেকে পুবোহিত। ) 

বিশারক ॥ ঘড়িটা দেখে হাতট। তুলে ঈ্াডালেন। হঠাৎ হাতটা শুন্য থেকে 

এক্স বাউকার নাময়ে আনলেন। ফণাসী হয়ে গেল) ওভার! ওভার! 
(ডাক্তাব, বিচাণক, মক্ষিপাব পবস্পর ঘড়ি দেখলেন । মিনিট খানেক নীরবতা) 

বিচাবক ॥ ড'ক্রাব, আবো কিছু কা বাকী আছে। 

ডাক্তবে ॥ হা স্তাব, ম্মার 'সকে্ড পাচেক *** (ডাক্তার ও ঘাতক সত্যচরণের 

(দানা সময়ে আনলেন ) 

ডাক্তান॥ (শাণ্ড দেখে বিভত্দতাবে চিৎকার করে উঠলেন ) নো, হি ইজ 

প্রালাইভ বেছে আছে। জতাচরণ বেচে আছে। 

বিচারক ॥ ( 'অধীব ভয়ে) ছ্যাট কান্ট বী, হতে পারে না। নেভার । 

অফিসাব॥ সেকি স্তযাব। এতক্ষণ হাংগড ! নিশ্চয়ই কোথাও গোলমাল-- 

ডঙ* বেস ** 

ডাক্তান ॥ না'ড়ব পুকে বীট, পাওয়া যাচ্ছে। 

ঘাতক ॥ কিহবে? আমার কোন দোষ নেই। ক্সমি কিছু জানিনাহ্জুর! 

বিচারক ॥ (দ্রুত দড়িট। পরীক্ষা করে ) শা, না, এভরিথিং অলরাইট ! কিন্তু? 

কিন্ত? কি আশ্চর্য তূখনবাবু *.. একবার গেখুন! প্লীজ ডাক্তার! 
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অফিলার & সামটাইমস মিরাফেল্স হাপেন্! অঘটন ঘটে। ভেবে আর কি 
হবে? অন্ন *** লেট আস হ!ং হিম এগেইন! আবার ফণসী দিই 1 

বিচারক ॥ তা! হয়না তৃবনবাবু। আইন হাং আনটিল ডেথ বল্লেও আন- 
কনশাস.' "অচেতন লোকের সাজ! কোনও আইনই এল!উ করেন! । 

অফিসার॥ তাহলে! তাহলে .. 

বিচারক ॥ জ্ঞান ফিরিয়ে আনুন! প্লীজ ব্রিং হিম ট, সেনসেস ! 

অফিসার ॥ (ভীত ) আমার রিটয়ার করার আর মাস পাচেক বাকী । জব 

গেল শ্তার। সারা জীবন খাতির সঙ্গে ফর্সী দিয়েছি, কোন অবহেল। 

করিনি। (শ্বগত ) এ কি বিপদে ফেল্লে মা! অয় মা, ওকে ভালো করে 

দাও। তোমায় জোড়া পাঠা দেবো। 

বিচারক ॥ জানেন কি বিশ্রী ব্যাপার । কালকেই এই দুর্ঘটনার খবর কাগজে 

ফলাও করে ছাপ হবে। তার সঙ্গে ইচ্ছামতে৷ 'আমাদের অপদার্থতার 

বিবরণ লেখ হবে । তৈরী থাকবেন; মিনিস্টাব লেভেল পরধস্ত সাড়া পড়ে 

যাবে। উই আর ফিনিস্ড্। 

ডাক্তার ॥ এরকম হয় স্টার! কিন্তু চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। 

অফিসার ॥ ( সত্যচরণকে তুলে বসায় ) ওঠো, ওঠো বাবা আমার। (ডাক্তার 

স্টেথো দিয়ে বুক্পিঠ পবীক্ষা করতে থাকে) থ্যাংকা ডঃ: বোন! চাও, 

চাও, এযা ছ্যা"*লক্ষী ছেলে জয় মা 
ডাক্তার ॥ (আনন্দে) চেয়েছে! চেয়েছে। 

অফিসার ॥ শ্যার, নিন এবাব ফাসীব ব্যবস্থ। করুন। সব ভালো কবে 
দেখে গুনে নিন পুরুত মশ।ই। 

গুরোহিত॥ আমি পারবোনা । 

অফিলার॥ কি বল্লেন? 

পুরোছিত॥ (টেনে টেনে) আমি পাববোনা। একটা অসুস্থ লোককে 

ভু'ছুবার ফাসীর মন্ত্র পড়াতে আমি পারবে। না। 

অফিসার ॥ ছ্যাখো.."দেখুন আর ঝামেলা করবেন না। কোনরকমে কাজটা 

সেয়েই বাস! যত্তো যন্ত্রণা। খবরদার খবরট1 ষেন বাইরে পাঁচকান না 

হয়। বাড়তি যদি কিছু লাগে তো দেওয়। যাবে" 

পুরোহিত ॥ অমি কি জানোয়ার 1 আমি এই জঘন্ত ষডযন্্রে সেই মশাই । 

বিচারক ॥ শোনো! সতাচরণ। আমরা সত্যই ভ্ুঃখিত। তবৃ.."সতা সত্য... 
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সত্যচরণ,** (সতাচরণ স্থিরদৃষ্িতে সোজ। তাকিয়ে রইল । কেন সাড়া নেই। 

নিংস্পন্দ। যেন একট! মরা মানুষ ) 

ভাক্তার ॥ অঙ্য সতা.*' 

অফিসা৭ ॥ ঈতাচবণ ! (ধাক্কা দিয়ে) সত্য-.'সত্যচবণ-*, 

সতাচপণ॥ কে? ০ক আপনি? কাকে বলছেন -" 

ডাক্তার ॥। “তমাকে তামাক । সত্যচবণ।! 

সত)চবণ ॥ আমি সত) নই । মাফ করবেন ও নাম আমি জীবনে শুনিনি । 

অফিসার ॥ ধ্যষ্টামো কোবো ন। তোমার নাম সত্যচরণ তাঁতী । তোধার 

বাবাব সম ঝমচরণ তাতী। সাকিন -" 

সতাচবণ॥ আমাব বাবা নেই। কোনোকালে ছিলোন!। 

ড।ক্তার। ছিঃ সত্'.. শোনো. 

সত্চরণ আমি সহ্য ণই। 

অফিসাব॥ ( অধীগ হয়ে) একি গেরো। বাজে কথা বলেোনা। তুমিই 
সতাচরণ ভীাতী। বাবা রামচরণ তীাতী। সাকিন জয়নগর-মজিলপুর। 

জাতি জফশীশী সম্প্রদায় । বয়স - 

ডাক্তার ॥ ( বিবক্ত) কাকে বলছেন ? এতো একেবারে অন্থলোক ' হাবাগোবা। 

অফিসাপ॥ অত কথায় কাজ কি। চুলোয় যাক সত্যচগণ। এখন দড়িতে 

ঝোল।ও ততো । 

পুরোহিত ॥ ( বাধ! দিয়ে ) না, এ ফ।সী হবেনা। হতে পারে না। আপনার 

মান্য পাজানোয়।ব? এ ক্ষ'সী অবিধের। পাপ। এ সত্যচরণ নয়। 

দেহটা সত্/চষ্ণের ঠিকই কিন্তু অন্তর? ও ছ্বিজ, হুবার জন্ম হয়েছে। 

মৃত্যুকে ও পরাজিত করেছে। হে।কপা দেহে সত্যচরণ, আত্মায় সত্য কই? 

আফলাব॥। থ।মোতো। যত্তো সব। ননসেম্স ! 

গুবোহিত । কেন থাঁমবো | থামবে কেন, ইয়াফি! তধ পাপে ওর ফাাসী 
হচ্ছে তা গঠিত আমি জান। কিন্ত করেছেকে? 

ডাক্তাব। সত্যচর্ণ 

পুরোহিত ॥ তাহলে সতা»বণের ফাসী হোক। 

আফলাব ॥ তাইতো হচ্ছে) 

পুয়োহিত॥ ( উত্তেজিত ) না হচ্ছেনা! সে সত্যচরণের ফীসী হয়ে গেছে। 
যে সত্যচরণ অপবাধী তার মন তার জন্ঠ দায়ী তার ফাসী আপনারা 
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দিয়েছেন! কিন্তু এ সত্যচরণ সম্পূর্ণ অপরিচিত। আপনি না হিন্দু! দোহাই 
আপনার ন! ছেলে পুলে আছে। এতো অধশ্মে। করবেন না। এ সইবে ন]। 

বলুন এ কোন দতাচরণ? কে এ? চেনেন একে? 

বিচারক ॥ আনকনশাস লোকের ফাসী হতে পাবে না। ভুবনবাবু ওকে দিয়ে 

ওর অপরাধ স্বীকার করান। কি পাববেন? 

পুরোহিত ॥ ঠিক, পুরানো সতাচরণ অপরাধ স্বীকার কবেছিল কিন্তু এই আত্মা 
কি সেই অপরাধে অপবাশী? আগেসেই 'অপবাধ এই নবঞ্জাত আত্ম 

হ্বীকার করুক। 

অফিসার ॥ তাহলে? 

বিচারক ॥ আমাদের বোঝাতে হবে ষে এই সহ্যঢবণ তাঁতী ছু? ছুটে মেয়েকে 

রেপ করেছে তারপর কবেছে ঠাণ্ডা মাধায় খুন। দীর্ঘ বিচাবে অপরাধ 

প্রম/ণিত হয়েছিল । বায় ছিল ফ।সী..-টু বীহ্যাংভ্ মানটিল ডেখ। 

অফিসার ॥ শে।নো সত্যচরণ..*সত্য-.. 

সত্যচরণ ॥ মাফ. করবেন, আমি সত্য»বণ নই । 

অফিসার ॥ তবে তামাব নাম কি? 

সতাচরণ॥ আনি পা-.. 

ডাক্তার ॥ মনে কর মণে কবার ০ষ্ট কর। তোমাববানড অয়নগব-মন্সিলপুব, 

চাঁব ভাই ছিলে তোমরা। "্চপশীলী সম্প্রণায়। তুমি স্কুল ফাইনাল আব্ব 

পড়েছিলে। তাৰপব অনেক ঘোবাঘুরিব পর একটা গুডেব কলে চাকবী 
পেলে দৈনিক চার টাকা মজুবী। কি মনে পডছে...কি হে? 

সত্যচরণ ॥ আজে না! 

অফিসার ॥ ( বিগক্তিতে ) আচ্ছা ফিচেলতো।! বুঝলেন স্যাব, ব্যাটা শ্ুযোগ 

নিচ্ছে। সব জানে, সব বোঝে। অশ্রেফ ভগ্তামী। 

বিচারক & সেযাই হোক। প্রমাণ আমাদেব কৰতেই হবে। তা না পাবলে 
ও ষে অপরাধী কিন্তু এখন ভগ্তামী করছে-_ সেটা অস্ত প্রমাণ করুন। 

প্রশ্নটা এখন ওর নয়, আমাদেব...ওকি অপবাধী? ভেবেছেন এর পব্রে 
অবস্থ।ট1'-. 

অফিসার ॥ ( হতাশায় ) সবই তো বুঝলুম কিন্তু স্বীকার করাচ্ছি কি করে? 
ডাক্তার ॥ ওব স্থৃতিট সাময়িক ভাবে লোপ পেয়েছে । ওটাকে জাগাতে হবে 

ওকে দিয়ে সব ঘটন! মনে করাতে হবে, আর সেটা কবতে হলে পুবানো 



অভিনয় 56৪৫ 

ঘটনাগুলো! একে একে ওর সামনে ঘটাতে হবে। এ ছাঁড়া উপায় কি বলুন । 

পুরোহিত॥ সে তো হলো কিন্তু ঘটাবেন ক্কি করে? 
ডাক্তার ॥ অভিনয় করে। হ্যা শ্রফ অভিনয় করে। আমরা ওর সামনে ওর 

জীবণের বিভিন্ন ঘটন[কে তুলে ধববো। হি মাষ্ট এক টুইট। ওকে ওর 
অপবাধ স্বীকার করতেই হবে। 

পুরোহিত ॥ আশ্চয! কেন্বীকার করবে? কোথায় সত্যচরণ? এতো অন্ত 

লোক । ষ৷ ইচ্ছে করুন, মামি শেই। (দুরে ট,লে গিয়ে বসলে!) 

অফিসার ॥ পবামর্শ-টা খুবই ভালো। দেখুন স্যার, এতে আইনে কোন 
অস্থাবিধা হবে না তো? 

বিচাবক ॥ ধেখুনকি করতে পারেন। আমার আপত্তি নেই। ওকে দিয়ে 

স্বীকার করাতেই হবে। 
ডাক্তার॥ তা হোলে ওর প্রসিডিং ফাইল থেকে ঘটনাগুলে! সিলেক্ট করে 

সাজান। তাবপব..*আমাদের অভিনয় শুরু হবে । ( অফিপাপ কইল খুলে 
কণ্টা পৃষ্ঠা গুণ্টালেন। ভালে! করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফাইলটা রেখে 
উঠলেন। মঞ্চে মালো কমে এলো। একেবারে নিষ্রত। আধা অশধারে 

সবাই স্থিব। অফিসারেব ক ভেসে গুলো- দিনটা শনিবার সন্ধা, ২৯ 

শে জুন, ১৯৭৪ । সত্যচবণ কাৎখানা থেকে ফিরছে সাইকেলে। হঠাৎ 

পেচ্ছ।ব চাপায় এদিক ওদিক দেখে একটা একতল। বাড়ীর সামনে দীাড়ালো। 

সাইকেলট] বাইরে ঠস দিয়ে দাড় করালো। জানলা দিয়ে একট৷ ঘরের 

ভিতর পরিষ্কার দেখ! যাচ্ছে । সত্যচরণ পেচ্ছাব করতে করতে দেখলে৷ 

ভেতরে একটা মেয়ে সান্ধ প্রসাধনে ব্যস্ত। কাছে পিঠে কেউ নেই। আমি 

সতাচতণ, ডঃ বোস আপনি সেই উগ্র যৌবন। মেয়ে বাসন্তী চক্রবস্তা, বয়স 

উদিশ। বৈকালিক প্রসাধনে ব্যস্ত ) 

ডাক্তার॥ ধাৎ -'না না-"আমি.".আমি ঠিক" 

বচারক ॥ নিন না, টেক ইট স্পোটিংলি। আপনি বাসস্তী। তুবনঝাবু সত । 

কি হলো, দিন? (মঞ্চ অন্ধকাবে ছেয়ে গেল। একটি স্পটে মত/চরণ 

( অফিসাব ) আগেব অংশে বণিত সাইকেলে আসা, ঘরের পাশে দীড়ানো, 

পেচ্ছান কর! ও ঘবের জানাল। দিয়ে তাকানে। ভঙ্গীতে অতিশয় করে দেখাবে। 

স্পট (নভে গেল। অন্ত অংশের স্পটে দেখা গেল গ্রসাধনরত। বাসস্তী 

( ডাক্তার , ভঙ্গীতে শরভিনয় গুরু হলো, চুল বাধা শেষ হলো। চোঁথে 
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কাজল টানলো!। লিপস্টিক লাগালো। তারপর কাপড়টা খুলে ফেললে! এক 
টানে। আয়নার সামনে দীডিয়ে নিজেকে ঘুবে ঘুরে দেখতে লাগলে] । 

ভঙ্গিটা আরো উগ্র, আরো উদ্ধত, তারপব খুলে ফেলে রাউজটা। তারপব 
ব্রা দুটো ভাত উঠে এলো বুকেব নীচে । স্পট নিভে এলো । বিপবীত 

স্পটে ধরা পড়লে৷ সতাচরণ (অফিসাব)। মুগ্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টি। লোলুপ 
কামনার চাউনি। পারা শখীরে বীরংসা আস্তে আন্তে জানাল থেকে 

প|চিলের ধাব ঘেঁষে সবে এলে! ভেতরে দরজার সামনে ডালে ৷ নিঃশবে 

দরজাটা খুলে ঘের ভেতরে ঢুকলো । দীড়াঙ্ছে! বাসস্তীর মুখোমুখি ( দুজনে 

একটা স্পটে )। সত্াচরণ ( 'অ'ফসাব ) লাফিয়ে সামনে এলে|। 

বাসস্তী (ডাক্তার)॥ কে? কেণ্মাপনি? কি চাশ? (হাত দিয়ে বুক ঢাকে) 

সত্যচবণ (-মফিনার)॥ চুপ। মাওয়া করছোকি? (ইঙ্গিতে পেছন 

পকেট থেকে চাকু মেলে ধরে) 

বাসম্থী (ডাক্তাব)।॥ দেই আমায় ছেণ্ে দিন **.* আমায় ছেড়ে." 

সতাচবণ ( অফিসার )॥ কোনও শব্ধ নয় জোব করে কোন লাভ নেই 

( বাসস্তীব হা'তট| মুচড়ে পেছ্ছনে ধবে। অন্য হাতে চাকুটা গলায় চেপে ধবে ) 

বাসন্তী (ডাক্তাব)॥ 'মাপনাব পায়ে পড়ি। আমায় ছেড়ে দিন। * দৌহাই 

আমায় প্র'ণে মাথবেন না। (বিচারক প্রম্পটাব্ব ভঙ্গিতে ফ।হ্ল খুলে 

স্পটে 'এজেন ) 

বিচারক ॥ কীাদো। বাসন্তী । কানায় (ভঙ্গে পড়ো সতাঢচবণেব পা জড়িয়ে 

ধরো। বলো আগমী মাসে তোমাব বিয়ে ভূবনবাবু আব একটু জোরে 

জ!প্টে ধরুন। চাকুট1 পেছন পকেটে ঢুকিয়ে হাতটা তুলে আনুন বাসম্তীব 
বুকে । মুখটা নামিয়ে আনুন ওর কাধের ভাজে । অন্ত হাতট। দিয়ে ওর 

সায়া দড়িটা হচ্ছে **না--1 জীবশে কি কোন মেয়েকে যন্ত্রণা । 

( সতাচব্ণ (ম্দেফিসা৭) আরো জোরে আপটে ধরে বাসন্তীকে। আলে 

জ্বলে ও15 ) 

পুবোহিত ॥ (চিৎস্ট(ব কবে) অল্লীল 1 অশ্লীল! জ্ঘন্ত। অমি এতে নেই, চল্লাম। 

অফিসাব ॥ অশ্লীল - । (ঙেঙ্গিয়ে) আমাদের বলে জীবন-মরণ। যাচ্ছেন 

কোথায়? মামাবাড়ি ণাকি। 

বিচাবক না, না, পুরুতমশাই) ওটি তচ্ছেনা। 

গুবোছিত॥ তাবলে এ অসভ্য অঙ্ীল ইয়ে" দেখতে হবে। 
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বিচাবক॥ ঠিক আছে, ওতেই চলবে । এবার ডেধ সীন। নিন শুরু করুন । 

বাসস্তী॥ (ডাক্তা) 'স সব ভবে। ভৃবশবাবুর এ বুরুশের মতো গৌক --. 
নো *** আমি নেই । কাধে এসে পড়লে যেন একটা ধাড়ি গুয়োপোকা। 

অফিস।ব॥ ওসব চুকে গেছে। এবাব মৃতু দৃশা । 

বাসস্কা॥ (ডক্তাব) আম আর কোন দৃশ্তেই নেই। তুবনবাবু শ্/ডিষ্ট, 

বাংলায় যাকে পলে মর্ষকমী ধেখুন"**দেখুন (বুকটা খুলে দেখায়) 

খুবলে গোহা গান খুকেব চুল তুলে ফেলেছেন । এখনও জ্বলছে । স্যার, 

আমি ওতে নই বাস। 

[বিচাথক ॥ আব একটুখানি প্লীজ, অপুর্ব এসেছে সীনটা,'নিন ! (পুরোহিত 

মগ্রবন্তী নঞ্চে ( £হ6 9৭8৮ -এ দর্শকদেব দিকে মুখ ঢেকে দাড়িয়ে থাকে ) 

( স্পট শুধু বাসন্তী (ডাক্তাব) ও সত্যচরণ ( অফিসার )। বাসস্তী অচেতন। 

দুাতে মুখটা খুলে ধব লা সতা। চোখ ছুটি ঘোর। যেন ফেটে বেরিয়ে 
আসছে। 1৮ৎকার করে উঠলো-_ শা! লনা! ** একি ছুহাতে 

গল।ট, চপে ধবে ঝাকাতে লাগলো ) ( আলো জ্বলে উঠল ) 

বাসস্তী । ডাক্তাব )॥ ছাড়ুন, ছাডুন পাগল নাকি। মেরে ফেলেছিলেন। 
( কাশ থাকে ) জল -'জল-.( হাঁফাতে থাকে ) 

বিচাবক ॥ অতঞ্জোব কেউ ঢেপে ধবে। মেরে ছেড়েছিলেন "মার কি! 

আফসার ॥ (ল'জ্জতভাবে ) শা, মানে একটু ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম । 

জানেন স্কুলে এযাকৃট*য়ে প্তাইজও পেয়েছিলুম । 

ডাক্তার ॥ তাই খনে *এভাবে আমার গল টিপে ধববেনা আচ্ছা 

আ।চ্ছ। 'আপনি কি"? 

অফিসাব॥ মাই রাম | সরি ডঃ বোস । সত্যি ছুঃগিত। 

বিচারক ॥ সঙাচবণ-- সত্য***এটাই তামার প্রথম অপরাধ । কি কিছু 

মনে পড়ছে 

অফসাণ ॥ সও৩) *'দতা ? 

সতাচ ৭ » মায় বলছেন? 

অফলাব॥ আমার কপাল। মনে পড়ছে এ বাসস্তীকে তুমি শনিবাব একা 
পেয়ে তাব বাড়িতে ঢুকে তাকে ধর্ষণ করেছিলে । তারপর খুন। 

সত)চনণ॥ ধর্ষণ কি £ 

ডাক্তাণ॥ নি এবার বোঝান। 
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সতাচরণ ॥ ধর্ষণ কেন করে "আচ্ছা কিভাবে করে? 

বিচারক ॥ মানুষের ভেতরে একটা পণ্ড বাস কবে। সেই পণ্ডটা মাহুষেব বুদ্ধি 

বিচারকে লোপ করে। মান্য বীবংসায় পাগল হয়ে করে ধর্ষণের মতো 

অনৈতিক জঘন্ত কাজ। তারপর 'সেই আদিম রিপুর 'তাড়নায় কবে খুন। 

তুমি প্রথমে করলে ধর্ষণ । তারপর খুশ। 
সতাচরণ ॥ বিশ্বাস করুন, আমি একাজ কবিনি। ছিঃ ছিঃ একি প্রবৃত্তি 

বলুন তো মানুষের! (অফিসারকে লক্ষ্য করে) "আপনার লজ্জা কবেন! 

এ ভদ্রলোকের সঙ্গে এসব করতে । 

ভাক্তার॥ যতো পাগলের কাগু। 

অফিসার ॥ বাদ দিন ডঃ বোস। শোনো তোমার কোন মেয়েব কথা মনে 

পড়ছে... বাসন্তী চক্রবর্তী বা অনীতা সেন, 
সত্যচরণ ॥ কেবাসন্তী? আম কাউকে চিনি না। 

অফিসার ॥ ঠিক আছে। কিন্তু অনীতা সেনকে তুমি চেন। তোমাদেব বাড়ী 
ছাঁড়িয়ে স্কুল বাড়ীব গায়ে দোতা'ল। বাড়ীটায় থাকতো । বোবা। তাকে 
তুমি--*সতা-.-সতা গর 

সতাচবণ ॥ নাঃ কই মনে পন্ডছে পাতো আব দেখুন সত্য সত্য করবেন 

নাতো । এ নামে কেউ নশেই। আর শামি বাজস্তী ফাসস্তী অনী'তা টন 

কাউকে চিনি শা। শুধু-*-শুধু--" 
বিচারক ॥ শুধু শুধু কি.-থামলে কেন” শেন কবো কথাটা... 

অফিসার ॥ বলো...বলো"*-শুধু কি? 

সতাচরণ ॥ আমাব মনে একটা (ময়েব মুখ ভেসে আসছে। ঠিক চিনতে 

পারছিনা । কেমন আবছা যেনো সব। (হঠাৎ হারিয়ে যায় নিজের মধ্যে। 

চুপ করেথাকে। সবাই চারপাশে হা করে পুবোহিত শেষ পযন্ত কান 

থেকে বিড়িট1 বের করে ধবাতে গিয়ে বিচাবকেব দিকে তাকিয়ে কি ভেবে 

আবাব কানে গৌঁজে ) --হ্যা-*সেই কথাগুলো...মসই হাতেব ছোয়া... মামি 

পাচ্ছি । ঠাণ্ডা, কি নবম আচ্ছা, কে? কেসে? বলুন. না-- মনে 

পড়ছে"**কি ভীষণ চিৎকাব কবতো*"*কে যেন বোজ রাতে মারতো।**উঃ কি 

ভীষণ কান্না'**কে-''কে--কীদছে*. (অতি আস্তে) আমি? আমি 
কোথায় তপন? কোথায়? কোথায়? .কাথায়? কে সে মেয়েটি -. 

নাঃ কারুর সঙ্গে মিলছে ন]। 
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বিচারক॥ চেষ্টা কবে! সত্যচরণ। সব মনে পড়বে। তিনি...তিনি তোমার 
মা। তোমার নিজের মা1। বিচারের সময় তুমি নিজে স্বীকার করেছো সব। 

সতযচরণ ॥ নাহ, ! আমি কিছু স্বীকার কবিনি। কাব বিচার? কিসের বিচার ! 
আমাব মানেই! থাকলে*** (চিন্তায় ডুবে যায়) থাকলে কি.. 

অফিসার ॥ থাকলে কি'*'বলো...কি হোতো? 

সত্যচরণ ॥ থাকলে “কন মনে পড়বে না বলুন? মা! মা! আচ্ছামাকি? 

ভাক্তার॥ বে'ঝান মাকি? 

বিচাবক॥ আঙ্ভ, ডাক্তাব ও কি সত কিছু মনে পড়ছে না? না অন্ত কিছু? 

ডক্তার॥ মাঝে মাঝে হঠ$ৎ বি৬ৎস মেন্টাল শক বা এ্যাগোনিতে মানুষ 

মানসিক ভাবসামা হাবায়। আর এপ কেসটা ভাবুন-_হি হ্থাজ বীন 

জাস্ট হা।ংগড 

বিচাবক ॥ (ক্র পাল্টে) তোমার মা আছে সত্য। তোমার বাবা আছে। 

ছে!ট ভাইকে মনে পড়ে সতা? তোমাব সেই হাব কালা পঙ্গু ভাইটাকে। 

য|কে তুমি সব থেকে বেশী ভালোবসতে। যার জঙস্তে তুমি নিজের গরম 
ক্থলটা পষস্থ দিষে দিয়েছিলে । তুমি খুব কষ্ট পেতে সত্য যখন খিদেয় ও 

কাদতে মার তোমাব বাবা ওক অমানুষিক ভাবে পেটাতেন। 

সতাচণণ ॥ আচ্ছা! কেন মাধতো। লোকট।? 

বিচার ॥ কাবণ পয়সা । পয়সার জন্তে তিনি সব করতে পারতেন। তুমি 

নিজে ক্লেছে। যে পয়সার জন্তে তোমার বাবা তোমাদের রাণ্ায় ভিক্ষে 

কবাতো ম্মার ছু"চার টাকার বিনিময়ে লোক ঢোকাতে রাতে তোমার মায়ের 

ঘবে। শীতেব বাতে তুমি তোমার ভাইট।কে বুকে চেপে পথে বসে থাকতে। 

কিছুই কি মনে পড়ছে না? মনে আঙ্চে কথার অবাধ্য হলে তোমার বাবা কি 

বকম মাগতেন তোমার মাকে লত্য! সব তোমার মনে জমে আছে শুধু 

মেলে ধবার চেষ্টা কর। 

সতা5ত৭ ॥ মামাব ম।! আমাব মা আছে। 

বিচাবক ॥ যনে কব, সেই দিনট] যেদিন তুমি প্রথম কীরখ।ন।র হপতা পেয়ে 

বাড়ি এলে-**কি হয়েছিল সেদিন". 

সতাচবণ ॥ ক হয়েছিল সেধিন1 - ঠা আমি বাড়ি এসেছিলুম। ঘরে মা 

আর সেই পক্থু ছেসেটা-.*আমার কে হয় বল্পেন? "*ভাই ! ..*নাঃ আমি 

আব চিস্ত *রতে পারছি প। সত্যি পারছি না) আমায় বাক করুন। 
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বিচারক ॥ তৃবনবাবু, তৈরী হছন। লেই ঘরেব দৃশ্াটি ফ.টিয়ে তুলতে হুবে। 
ওকে মনে করাতেই হুবে। ইটস্ এ মাস্ট। ভাক্তাব তুমি সভ্যচরণ, ভুলনবাবু 
আপনি সত্যের বাবা রামচরণ আর+*" 

অফিসার ॥ আর আপনি স্তার ওর মা। ঘাতক মার্গ ওব দাদা আব...আব 

লোক কই? 

ডাক্তার ॥ ওর সেই পঙ্গু ভাইটি লাগবে ন।1 

বিচারক ॥ পুরুতুমশাই, এ পঙ্গু ভাইটির প্রক্সি খুব সহজ । একট, হত লাগান । 
পুরোহিত ॥ এ সবে "আমি নেই স্টার, দেভাই। মন্ত্র পড়বে" চলে যাবো। বাস। 

বিচারক ॥ ব্যস্ বল্লেই কি হয়? এ ফা'সী না হলে আমবাই শুধু বিপদে পড়বে। 

না, আপনিও বাদ যাবেন না। সেটি হচ্ছে ন| বিপোটঠতো আর ন্মপনি 

দেবেন না' সেঁট। দেবো ... 

পুরোহিত ॥ তবে জড়াজড়ি ঝ।পট।-ঝাপটিতে আমি নেই কিন্তু 

বিচারক ॥ না, না, সেসব কিছু শয়। শুধু কোল কুকডে থাকবেন। আর 
অধে। অধো কথা বলবেন। ছোটো মানে ঠিক ভাপা বাচ্চ। নয়। বছর 

পনর বয়স হয়েছে। নিন শুরু ককন। ( পশ্চ।দ মঞ্চে (13501. 9652০) 

স্থির হয়ে জঈডিয়ে সতাচরণ। বিচারক ফাশীব সময় মপবার্ধীব মুগে 

জড়ানো কাপড়টা খুলে গলার জড়িয়ে পুরু তমশ।ইকে কোলে শিয়ে বসলেন! 
ঘড় ছেলে (মাঙ্গি) কোন জিনিস ঠকে ঠকে মাবছে। বিচাবক ঘুম 

পাড়ানি গান গাইছেন। সত্যর বাবা খমচবণ (অফিলাব) এব প্রবেশ) 

রামচরণ ( অফিসার )॥ কোথাপ্প সেই শুয়োবেব বাচ্চা ? বানকঞোতৎ। 

আমার জন্মো দেওয়! ছেলে আজ পয়সা রোজগাব কগছে। সেটা কাব? 

ওর বাপের না? ( টলছে, কণ্ঠে মাতলামীব স্ুব ) 

পন্ধু ছেলে ( পুরোছিত) ॥ মা, বড্ডো খিদে, ডুড়ু খাবো । বড্ড খিদে.. 

রামচরণ (অফিল।ার ) ॥ পেটে লি মেবে ফেলে দেবো । হাবামঙ্জাদা,। দিন 

রাত্তির কেবল খাই থাই। যেমন মা শ্ল! তেমনি ছেলে. 
পঙ্গু ছেলে (পুরোহিত) ॥ বাবা, কাল থেকে খাইনি । থখদে পেয়েছে। 

বিদ্কুট খাবো। 

রামচরণ (অফিসাব)॥ ল্লী, রাক্ষসেব খাচ্চ।। এত বড় ধাড়ি ছেলে কোথায় 

গায়ে গতরে খেটে খাওয়াবে তা না মায়ের কোলে শুয়ে সোহাগ হচ্ছে। 

আসল মাল পর্সা, পয়সা না হলে "*শুয়ার ! 
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দীতা (বিচারক)॥ আন্তে। আস্তে চেঁটাও। এককাড়ি গিলে এসে হম্বিতস্ব। 

ইতব ছোটলোক। 
রামচবণ (অফিদাব)॥ চোপ, হাবামী। আমার সঙ্গে ছেনালী? কারুর বাপের 

পয়সায় খাই? এক পয়স! দেবার মুবোদ নেই ম'গীর বাক্ি কি? 
সীতা (বিচাবক) ॥ যদ্দিন গতর ছিল রেহাই দিয়েছো? তখনতে! নবাবী চলেছে। 

আজ ছেলে বড হযেছে, বোজগার কবছে, একটু সমঝে চলেো!। 

রামচ্বণ (অফিসার) ॥ “ক সঘঝে চলবে ? মামি? জানো, আনো কার 

সঙ্গে কথা বশছো? মমি তোমাব ম্বামী, হাসব্যা্ড। ***দেবতা বাপ 

দেবতা। (নিজেই নেশার ঝেশকে প্রণাম করতে যায়) 

সীতা ('বচাথক )॥ কি মামার দেবতাবে? ভাত দেবাব নাম নেই কিল মারার 

গে।সাই ৷ ।ক ন্ুখটা মামায় দিয়েছে তুমি? শক্তি -*এই শক্তি বাইরে যা! 

( মার্গ উঠ ইঙ্গিতে দবজ্জা 'খালে। বাইরে যায়। তারপর বাইরে থেকে 

দবজ টা বর্থী করে।) 

কামৎ৭ অফিদা? )॥ কেন? শক্তি শ্লা বাইরে ঘাবে কেন? 

সীত। ('বচ'ক)॥ বাইবে যাবে কন? তুমি ছা পাশ গিলে বুদ্ধিসুদ্ধি 

পায়তে পাবো আমাৰ ণখনও ভীমরতি হয়'ন 
পু হান পুবাতিত।)॥ বাবা, পেট জংল গেল-"'জলে গেল। 
রামচণণ  ম'ফস।ব )॥ কেবল খিধে। তবেরেঙ্সী :(লধি মারতেই পঙ্গু ছেলে 

(পুরবা'ভত ) ছিটকে পড়ে জোরে কেদে ওঠে। সীতা (বিচারক) 

ধরতে যায় কিন্তু রামচরপ বাধা দয়) 

বামচণণ , আফসার ॥ বাব করে দাও শুয়োরের বাচ্চাটাকে । যত ল্যাংড়া 

খণ্ড ক্িআমাব কপালে? শোন্ সীতাকে লক্ষ্য করে) খবরদার, তোর 

জন্যেই এন ম্মাম্পর্দ আমি খপ , যখন দ্বরকারী কথা বলছি তখন ও 

কেবশা ব্যাক বাকৃ কব যাচ্ছে। 

সীতা (বচ1বক)॥ পবস্ত কে ঘরে একদ।ন। নেই । লজ্জা করে না। এখন 

বাপগি « ষনাচ্ছো আজ সত্য হুফতা পাবে সামান্ত কটা টকা, তার 

জন্য তখন থকে হন্থি গম্বি কবছে***তুমি একটা শয়তান 
কামচবণ ( অফিসার )॥ মুখ লামলে। তার মা সতী সীত৷ কি করেছে? 

পবেনি গঠর বাঞ্জিয়ে কিছু বোহ্ষগার করতে? 

সীতা ( খিচাত£)॥ সেটাতেও কি কম্মুব করেছি। আজ থেকে দশ বছর 
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আগে কি দিয়ে তোমার ফোদলতি চলেছে। তাঁর বিনিময়ে আমার ভাগ্যে 
জুটেছে*.( নিজের পিঠ খুলে প্রহাবের দাগ দেখায়) ভ্াখো উচ্নের জলম্ত 

কাঠ দিয়ে কি করেছো৷। পণ্ড, তুমি একটা পণ্ড! 

রামচরণ (অফিসার) ॥ অবাধ্য হলেই শাসন হয়। সে যাকৃ, আমাব হয়েছে 

কপাল মাইরী সবকট। শ্লা ছেলে--একটা মেয়ে থাকলে"*.অস্তত তাব 

মায়ের বাবপাটা** 

সীতা! (বিচারক) ॥ (ক্ষিঞ্$) খবরদার ! কিচ্ছু বলিনি কোনদিন (ঘবের কোণ 

থেকে ইঙ্গিতে একট। দা তুলে আনে) ও কথ! আব একবার বলেছে! কি এই 

দ] দিয়ে তোমায় কুপিয়ে-.. 

রামচরণ (অফিসার) ॥ কি আমাৰ মাগ হয়ে আমার ওপব তম্বি। তবেরে, 

জুতিয়ে তোকে***(লাফ দিয়ে ইঙ্গিতে চুলের মুঠি ধরে কিল ঘুষি চালাতে 

থাকে। ( সীতা (বিচারক) দুর্বল দেহ গ্রহাবে রামচরণেব হাটুব কাছে 

মুখ থুবডে পড়ে। অমান্তষিক চৎকাব ও প্রহাব চলতে থাকে। সীত৷ 
(বিচারক) বারবাব মুখবেয়ে নামা বক্তেব ধাবা মুহতে থাকে। ) 

রামচবণ (আফসার) ॥ (প্রচারের সঙ্গে) কোনও কেয়ৎ নেই ওই চচাখেন 

জল আর বক্ত এ শর্মাকে টলাতে পাখবেনা। আঞ্জ তো একদিি কি 'আমাব 

একদিন। (হঠাৎ ইজিতে দাট! ছিনিয়ে শিয়ে কাপ মাংতে যায়। জত্াস্কণ 

(ড।ক্তার)-এব প্রবেশ ) 

সত্যচরণ (ডাক্তার )॥ বাবা, একি করছে।? 

রামচবণ (অফিসার )॥ মাগীকে এমন শিক্ষা দেবে (1 তোলে সত্যচরণ 

(ডাক্তার) দাট। ছিনিয়ে নিয়ে সামনে ছুঁড়ে ফলে দয়) 

সতাচরণ ( ডাক্তার )8॥ তুমি কি পাগল হয়েছো! । একি" একি ককেছেো? 

(মায়ে উপব ঝাপিয়ে পড়ে) মা! মা। মাগো। (বাবাকে লক্ষ্য কবে) 

বাবা, ভ্যাঝো, রক্তে ভেসে যাচ্ছে । তুমি, তুমি এ ছটা পণ্ড 

বামচ৭৭ (অফিদার।॥ ওপব এাক্টো ই থ্াক্টোতে এ শর্ম। টউলছে না 

আমার টাক] চাই । নগদ নারায়ণ খুশ তো জগৎ নারায়ণ ভী খুশ আব 

বামচরণও খুশ । আমি খুন কবে ফেলবো । শ্রাহাবামী - পয়সা ঠক? 

সতাচরণ (ডাক্তার) ॥ পয়সা আর পয়স।। এই নও, এখন দৃঝ হও । ( পকেট 

থেকে টাকা পয়স! ইঙিতে ছুড়ে দেয়। মাকে লক্ষ্য করে) ম৷ মাগো কথা 

বলে মা, মা, ( বাববাব মুখট! তুলে ধরার চেষ্টা করে। (হঠাৎ উঠে বাবাব 
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উপব লাফিয়ে পড়ে ) তোমায় আমি ছেডে দেবো না। সারাটা জীবন তুমি 

আমাদের নষ্ট কবেছ। তুমি খুনী। খুনী | শয়তান। 

বামচ্বণ (শমফিলাব)॥ বার বার বাপকে খুনী শয়তান বলছিস, তুইতো 

সপুত্ত,ররে । তবে এ ছেনাল ম!গীটাব জন্যে এত দরদ.** 
সতাচবণ (ভাক্তাব)॥ তোমাব জিও আমি টেনে ছিড়ে ফেলবো আর একটা 

কথা বল্লে - (দাটা নুডিয়ে উচিয়ে ধবে। রামচরণ দরজাব কাছে সরে 
আসে। তযে ভয়ে টাকা কট। কুডিয়েনেয। পয়সা কটা বাজিয়ে দেখে। 
সতাচণ স্থির। বাম»বণ পকেট থেকে ছোট একটা বোতল বের করে 

ইন্জতে বজায় ।ঠদ দিয়ে দাড়ায়) 
বাম,ণ (অ'ফনাব) ॥ (শ্বগত) নিজের পেটের ছেলে সেও শ্গা হুর্যোধন। 

অ!মি জন্মো দেঁওয়। বাপ...কে জানে? শা আমি ওর বাপ কিনা? 

( সত্যচরণকে লক্ষ্য করে ) শোনো বাবা ধশ্মোপুত্তর তোমার মা জননী 

একটা বেস্ট । রাণ্তী। গতর বেচে খেতো। আর তুমি . (ইঙ্গিতে জুতাট। 
খুলে হাতে শেয় ) তুমি শ্লা বেজন্ম। ! ( দৌড ) 

সতাচথণ (ডাক্তাব)॥ থুঃ খুঃ শালা ( দা”ট। ছুড়ে মারে) সীতা! (বিচাবক) 

উঠে ৪কে নিবস্ত করতে চায়। ত্য পকেট থেকে রুমাল বের করে মায়ের 

মুখ মুছিয়ে দিতে থাকে । গালটা নামিয়ে আনে সত্চরণ (ডাক্তার) 

সীতাব। বিচারক ) মুখে । দুহাতে জাপটে ধরে) 

সীত। (দিচাবক )॥ (হ্থগত ) আমি বেশ্টু। । তোর মা বেশ্তা। গতর বেচে 

তোদেব খাইয়েছি, বড়ো করেছি । আমি বেশ্তা। কিন্তু তুই সত্য বেজন্স। 
নোস্। আমায় ঘেরা কর, ঘেরা কর সত্য। (কারায় ভেঙ্গে পড়ে। 

সতাচরণ ( ডাক্তাব) হাত দিয়ে সত (বিচাপক) এর মুখ চেপে ধরে 

আরো জোরে জড়িয়ে ধবে। আলো জলে উঠল ) 

বিচাবক॥ বাস্ কাট? এই হলো ২৮শে জুনের বিকেলের ঘটনা । কি 

সঙ্ঞাচৎণ এসর1 এবাব কি কিছুই মনে পড়ছে না? 

সতা০বএ ॥ মারব মা আছে! মা? কোথায়? 

অফিসা৭॥ আছে। নিশ্চয়ই আছে। কেন তোমার মনে পড়ছে ন1? 

সতাচবণ॥ আচ্ছা, আমার মা আমার মাকি? বেস্তাকি1 বেগ্া কার? 

বিচারক ॥ বড্ড বাজে বকো তুমি । মনে কর, অস্ততঃ মনে করার চেষ্টা কর! 
এব পরের “ন তুমি "তুমি এঁ কাজটা মানে অনীতা সেনকে ইয়ে***ম!নে 
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যে কাজট। করতে গিয়ে শেষ পর্বস্ত ধরা পড়লে । ভেবে দ্যাধে। তুমি নিজে 

সেই জঘন্য রেপ ও মার্ডারের কথ! কোর্টে স্বীকার কবেছো। তুমি অপবাধী-*, 

আর একবার অপরাধ স্বীকার কর। 

সত্যচরণ ॥ আমি কোন অপরাধ কবিনি বার বার কেন আমায় ওসবে 

জড়াচ্ছেন। বলছি তো মেয়েছেলে-টেলে আমাব ভালে লাগেন।। 

অফিসার ॥ ('অধৈর্ধয হয়ে) উ ব্যাটা সাধু পুরুষ! কোতৎ্কা দিলে কত 
ত।/বড় তাবড়__ 

ডাক্তার ॥ অধৈধ। হয়ে কোন লাস নেই তাতে গোলম।ল বাবে বৈ কমবেনা। 

পুরোহিত ॥ আপনাদের মশাই গাড়াতেই গগুগেপ। ও ক্ছুতেই সতাচখণ 

নয় । একেবারে অন্য লোক । এ এক [দব্যজীবন জন্মাস্তর! শান্ত 
বলেছে _ 

অফিস।র॥ ওর জন্যে বাড়তি এক পয়লা ও পাবেশ না 

বিচারক ॥ বরং পরবস্বীঞালে আর ফীসীর মন্ত্র পড়া সুযোগ নাও জুটতে 

পারে। বলুন সটা কি এ মাগগিগণ্ডার বাজাবে গালে হখে? 

পুরোহিত ॥ ঠিক আছে ঠিক আছে (ম্বগত) আমার কি দবকান। নেহাৎ 

শান্ত্রে..না, না, আমার ওপবে কি দরকাব। (অগ্রবন্তা মঞ্চে এগন্জে যায়) 

বিচারক ॥ শুনুন ভুবনখাবু , এবার ওর ধর্। পড়া আগেব সীণ্ট করুন। 

সেটাই ক্লাইম্যাক্সা আর ড'ঞ্তাব আপনি মনীতা সেনেব প্রক্সি দিন। 

ডাক্তার॥ আজ্ঞে, আমায় মাফ করুন স্টাব। মানে আমি এসবে আগ নেই স্যার । 

বুক আর ঘাড়টা এখনও জ্বলছে । ববং ওই পুরুশুটাঞ্ে ফিট করুন 

অফিসাব ॥ কথাটা স্যার মন্দো বলেনি ডাক্তাথ পুঞ্ুত মশাইয়েখ চেহারায় 

বেশ একট! 'ম]াপীল আছে। কি বলেন? (পুবোহতেব দিকে তাকায়) 

পুবোহিত॥ আমি কিছু বলিনা। কিন্ত বন্ন।। কি মেয়ে সাজতে হবে 

তে? সেখুবপারবো। এখন বলুন একমন মেয়ে কচি, না ধাড়ি? 

ডাক্তার ॥ ক্ষেপে গেলে নাকি? 

বিচারক ॥ নিন, উনি যখন ।নজেই ঠতরী'*.সোঁধন খুব সকাল , ফাইল খুলে 

দেখে নিলেন) দিনটা ৭ই জুলাই ১৯৭৪ । সত্৮ণ কারথানা যাবে। 

সকালে চান করে উঠে দেখে পাশের বাড়ী বোবা মেয়ে অনীত৷ লাফিয়ে 

ল[ফিয়ে কাচ। কাপড় উপরের তারে মেলছে। তারপর আঙ্গুলে ভর দিয়ে 

উঠে টেনে দিচ্ছে। একটা একট। করে। হঠাৎ সতাচরণ উত্তেজিত হয়ে- 
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গেল। পিছন থেকে জাপটে ধরলো । তারপর টানতে টানতে নিয়ে চললো 
স্কুলের পেছনেখ গুদাম ঘরে। (সব আলো নিভে যাবে । স্পটে ধর! পড়বে 

অনীতার (পুরোহিত) কাপড় মেলার দৃশ্তটি। উপরে বিচারকের বনদিত 

ংশটুকু অনীতা (পুবোহিত) করে দেখাবে । বিপরীত স্পটে আসবে 

সভাচবণ (অফিলার)। চোখছুটে| বিস্ফারিত। বিশুৎস জিভ দিয়ে ঠোটট! 
চেটে নিল । ভঠাৎ অনীতা (পুবোহিত) সত্যর দিকে সরে এলে।। এক স্পটে 

ছুজন জত্য পিছন থকে জাপটে ধরলো । অনীতা (পুরোছিত)-এর ভয়াত" 

মৃক দু । ভয়ে চিৎকাব করে উঠল। বোবা! তাই গোঙানি আর্তনা 
উচ্চগ্রামে শে।ণ। ষাবে ) 

সতাচবণ ॥ (উচু হাসি) এগুলে। কি হচ্ছে? উঃ আপনারা হাসাতেও পারেন । 

এ বকম চল্লে-*(আবাব হাসি) বাবব।, 'অ।মি পাগল হয়ে যাবে।। 

পুবোহিত॥ (লঙ্জ1 পেয়ে) বলিনি? আগেই বলেছি এগুলো বাড়াবাড়ি হচ্ছে। 

কথা তা শোনেন না। 

আঅফিসাব॥ জালিয়োন। তো। কিকরাযায় স্যার? (পুরোহিত থতমত খেয়ে 

থমকে যায়) 

ডাক্তা॥ একটা জিনিস কিন্ত নাশান্বিত হওয়ার মতে। 

বিচারক ॥ কি? 

ডাক্তার ॥ মপবাধট। ও বুঝতে পারছে . এটা যে গহিত অনৈতিক সেই 

বোধটা অন্তত এসেছে -সব থেকে বড় কথা শ্ত/ব সতাচরণ তার আইভেন- 

টিটিট। আস্তে আস্তে ফেরত পাচ্ছে। 

বিচারক ॥ আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমারও তাই মনে হয়। ওর মনে 

কপবাধের প্রতি ষে তীব্র দ্বণার হ্ষ্্ি হয়েছে এটেতে ঝার বার আঘাত 

করতে হবে। এক সমর মানসিক তাবে ও ভেঙ্গে পড়বেই। আর সেটাই 

অমেদের লক্ষ] 

ডাক্তাব॥ একট! মেয়ে আন্কন। এ ভাবেহবেনা। এধরণের ব্যাপারে 

একটা ঘটনাগত প্রপ্তক্রিয়া আছে যাকে আআপর1ধতত্বে বলে 'সারকামস্- 

ট্যানসিয়াল্ ইম্প্যাক্ট'। সেটানা এলে সত্যচরণ কখনই নিজেকে এই 

ঘটনাগুলোর সঙ্গে একাত্ম করতে পারবেনা! 

বিচাৰ* ॥ সেতে' বুঝলুম কিন্তু গেয়ে পাই কোথায়? 
'ফিসার॥ সামান্ত চিন্তা! করে) আহে স্যার আছে। আমাদের বিজযা, 
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দিকে দিয়েচলবে না? 

বিচারক॥ কে? আমার পারসোন।ল সেক্রেটাবী বিজয়া! ওকি পারবে £ 
অফিলার॥ খুব পারবে, খুব পাববে স্তাব মোট কথ! মেয়ে নিয়ে কাজ। 

আর (হেসে )মেয়ে মানেই তে! জন্ম আভনেত্রী। আপনি একটা এখানে 

ঢেকবার 'অঙাব করিয়ে দন বাস। ওকে কনভিম্স করার দায়িত্ব আমাব। 

বিচারক ॥ বলছেন? 

ডাক্তাব॥ একবার চেষ্টা করে দেপতে দে কি? দেখুন না কি দীডায়? 

বিচারক ॥ ঠিক আছে, সবাই যখন বলছেন । (ফাইল থেকে একট কাগজে 

কিছু লিখে হাতে দয়। আঁফস|র বাইরে চলে যায়। মঞ্চে আলো 

কমে আসে। সাব! মঞ্চে একটা শীলাভ ছায়। ) 

সত্যচরণ॥ (ম্বগত) জীবনটা কি অদ্ভুত না? তার থেকেও বিচির মানুষের 

মন। এতকাল ম!কে যেন মনেই পড়েনি । আপনাবা অবস্তা বলেছেন 

আমার ভায়েবা আছে। আচ্ছ'ঃ তাবা কি আমাৰ কথা ভাবে? আপনাব! 

হে কলিযুগেব মহাপুরুষেণা যাবা আমা বিন! দোষে ফাসে লটকাচ্ছেন তারা 

কি একবার". একবার আমাব মায়ের কথা ভেবেছেন ৮ 

পুরোহিত ॥ তা! বাজে কাজ কবলে ফলতে৷ পেতেই হবে । (বিচারককে) কি 

বাজে ব্যাপার বলুন তে। এই ফি ট'সিব কাজগুলে? বুঝলেন, আমি যদি 

দেশটা চালাতাম ৩বে এক্ষুনি আইন কবে এসব বন্ধ করে দিতাম । টৈশাচিক। 

ডাক্তার॥ প্রথম যোদন আমি ফস 'গই জর্দিন কিন্তু বেশ একটা খিল মানে 
রোমাঞ্চ অনুভব করোছুল।ম। 'আজ কিন্তু যেই অসন্ুভূতিট। আব পাইন|। 

ষত বডই পাপী হোক না কেন, কে মরতে চায় বলুন? অপরাধ তো 

মানুষ পরিস্থিতিতে করে। তবে মানুষেব ইচ্ছা-মশিচ্ছার কি মূল্য বলুন? 

" জীবন যখন দিতে পাবিনা তখন এই ভাবে নেওয়াটা. অচচ্ছা আমরা কি 

এই ভাবে প্রতিশোধ [নয়ে আমাদেব আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ কবি” না 

অন্য কিছু? 

বিচারক ॥ কেমন রুটিন মাফিক কাজ কাক, চলে যাই। জানেন ডাঃ বোস 

আম মানুষ **মানুষ তো, তাই মাঝে মাঝে খাত্ত্িরে শিউবে উঠি, ভয়ে ঘুম 

ভেঙ্গে যায়। 

ডাক্তার ॥। সেকি? 

বিচারক ॥ যেন কাউকে ফ।সী দিই সেদিন সন্ধা থেকেই কেমন যেন অস্বস্তি 
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ছয়। আচ্ছাকরে মাল খাই। আকঠ$। কিন্তু তবুও ফেমণ গলা বুক 

শুকিয়ে যায়। সব সময্ন মনে হয় কেউ যেন আম।র সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। 
আজ আপণাকে বলি. আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েকে কেমন অপরিচিত লাগে 
তখন । কা্কে...কাউকে সহা করতে পারিনা । কাউকে বলবেন না-- 

আমার একটা বীধ। 'ইয়ে' মাছে । সেখানে যাই, মাল থাই, রাতটা কাটিয়ে 

পরদিন সোজ! ডিউটিতে চলে আসি। এখন পুরোটাই অভ্যাস। তবুও 

মনে হয় এ বিভৎস, জঘন্ঠ, পৈশাচিক । বলুন, জলজযাস্ত একটা লোককে 

ঠাণ্ডা মাথায় কি আমবা খুন করছিন]? 
পুবোতিত॥ দেতো অইনের আদেশ শীতিপর্ষের শিক্ষা । মহাভারতের 

অন্গুশসন পরে মাছে-- 

বিচাব্ ॥ আইন..কিসেব আইন । আইনতো মানুষের জন্ত। তবে 

আইনে (ক কবে একটা মানুষকে নিশ্চিহ্ন কবার "আদেশ দেয়? এ শ্রেফ 

ভগুামি। অপরাধ নিল করা আমাদেব লক্ষ্য-__অপবাধীতে। নিখত্ব 
মাত্র যদি মৃতুদণ্ড দিয়ে পারা যেত অপরাধ বন্ধ কৰতে তবে একটা 
ফাসিতেই যাবতীয় মানবকুল সাধু বনে যেতো । 

ডাক্তাব॥ জাপশ্ি আমাৰ মনের কথাটা বলেছেন। অপরাধ যদি রোগ হয় 

তবে আপনি কি বোগ সাথাবাব ওযুপ দেবেন ন। বোগীকে মেরে ফেলে 

দিয়ে বলবেন রোগ সাবাতেই রোগীটাকে মাতে হল। এ ভগ্ামি, 

অঘন্য মপবাঁধ। 

পুবোছিত॥ আমি মত তত্ব বুঝিনা, বুঝতে চাইওনা। অনন্ত আমি মুখ 
খুল্লই তো মপনাবা আবার ক্ষেপে যান। আমি বলেছি অন্মান্থর হিন্দুধমের 

মূল জন্ম থাকলেই মৃত্যু থাকবে। চারপর ধরুন, জন্মালেই বাসনা কাজ 

করবে৷ বাসশা পেকে লোভ অন্মাবে। লোভ মান্ভষকে কবল পারাপ কাজ 

করাবে। মানুষ কববে একের পর এক অপরাধ । কিন্তু তারো তো পরিমাপ 

আছে। শুধু অস"*. 

আক্তাব॥ এতো তৃনবাবু আসছেন। আ্যার, করিতকর্মী লোক বটে | একে- 

বারে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন মিম মিত্র'+। ( বিজন্নার সঙ্গে অফিসারের 

প্রবেশে আলো জল গেল) 

বিচাবক ॥ এই &য “বজয়্। শোনো তোমায়--' 

বিজয়া ॥ আম কৃবনবাবুব মুখে সব শুণেছি সার । আমার খুব নার্ভাস লাগছে । 
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অফিসার ॥ কয়েক মিনিটের তো৷ ব্যাপার ৷ তবে ব্যাটা শ্বীকার করবে বলে 
যনে হয়ন!। 

ডাক্তার ॥ আপনার কি মনে হয় না হয় সেট! এখন থ।কনা। নিন স্যার, গরু 

করি। আমার কিন্তু বেশ লাগছে। 

পুরোহিত ॥ পিচাশ। একজনকে ফাসিতে ঝুলিয়ে বে" শ-" লাগছে । 

অধর্ম ঘোর অধর্ম এসব । সইবেনা, সইবেন।। কিন্তু আমার কি? 

আমার কি? 

বিচারক ॥ যান ভূবনবাবু পেছন থেকে এ বোবা যেয়ে অনীতাকে চেপে ধরে 

মেঝেতে পেডে ফেলুন । মনে রাখবেন শেষ পর্বস্ত সতাচবণ অশীতাকে গলা 

টিপে খুন করে। বুকের উপর উঠে এসে গলাট! ধরে বাঁকাতে থাকুন! কি 

হলে! আনুন । (আলে! নিভে এলো । মঞ্চের ঠিক মাঝখানে স্পটে ধর! 

পড়বে সতাচরণ (অফিসার) ও অনীতা (বিজয়া)। অশীতা (বিজয়া)র গলা 

দু'হাতে টিপে ধরেছে সতাচবণ (মঅফিসাব) । অনীতা (বিজয়া) বিভৎস ভাবে 

গোঙাতে থাকে । প্রচণ্ড জোরে গল! ধরে ঝাঁকাতে থাকে সত্যচবণ (মফিসাব 

চোখ মুখ উত্তেজনায় অস্থির ) 
ডাক্তার॥ বাঃ বিউটিফুল, বেশ এসেছে দৃগ্তট!। নিন এবার ছাড়ল! শক্ত 

ভূঝনবাবু তখনও বাঁকিয়ে যাচ্ছে পাগলের মত) কি হলো, ভূবনখাবু, 

ছাড়ুন! 
বিচারক ॥ ভূবনবাবু --ভূবনববু---ছাডুন'*মরে যাবে যে। একি পাগলামি 

করছেন? (বাধ! দিতে যায়। ভূবনবাবুব চেহারাটা বিভৎস হয়ে ওঠে। 

এক ঝটকায় ভূবণবাবু বিচাবককে ছিটকে কলে দেয়। জোব কবে বিজয়ার 

ক$নালী আবার চেপে ধবে। বিজয়া নোতয়ে রয়েছে। অস্ফুট গোডানিব ধ্বনি) 

ডাক্তার ॥ (পিছন থেকে জাপটে ধরে তুলতে চ।য হুবনবাবুকে ) আপনি কি 

পাগল হয়ে গেলেন, ভূবনবাবু। (মেয়েটাব হাত ধরে টেনে তুলতে চায়) 

কি করেছেন ভুূবনবাবু, ইটিঞ্জ এ মা্ভার। খুন **(চিৎকাব ) খুন '*আপনি 

বিজয়!কে খুন করেছেন। ভূৃবনবাবু। / সব আলো জলে ওঠে সবাই 

স্থির অচঞ্চল । ধীরে ধীরে সতাচরণ পশ্চাৎমঞ্জে আসে । যেন অগ্থ লেক) 

সতাচঃণ ॥ খুন? ভূবনগারু আপনি খুণী। অপরাধ প্রমণিত। আমি 
জ্ীমমূক স্তর অমুক ধর্ষণ ও হত শপরাধে শ্রীমমূকচন্দ্র অমুককে ভারতীয় 
দগুবিধির অমুক ধারা অনুধাযী দোষী সাবাস্ত করিয়া জনন্বার্থে প্রাণদণ্ডে 



অভিনয় ১২১৯ 

দণ্ডিত করিলাম । নিন তৈরী হন। পুকুতমশাই বলিকে মঙ্ পড়ান। 
আপনি বিচারকমহে।দয়, ঘুড়ি প্রীন্ষমুকচন্দ্র অমুক অপরাধী অমুকচন্দ্র অমুককে 
ফামীতে নিয়ে যান। নাউ স্টার্টগ্যকাংসন! না, না, এতো উৎসব । 

ফসিব উৎসব ফেন্টিশ্যাল .*. উৎসব... উৎসব উৎলব। (সম্পূর্ব 

অভিনয়টি ভলিমায় হবে। ফাসির মঞ্চ তৈয়াবী হল। জোর করে একটা 

প্লেটে খকে গোটাদুয়েক কসাগাল্ল। ঘাস্ত্রিক ক্ষিগ্রতায় অফিসারকে খাওয়ানো 

হলো । মুখ কাপভ দিয়ে বাধা হলো পাশে পুরোহিত গীতা পাঠ করছেন ) 

পুরোহিত ॥ আবনাশিতু তদ্ধিদ্ধ যেন সর্বমিধং ততম। 
বিশাশমবায়ন্য।মা ন কশ্চিৎ কতুণহতি ॥ 

অন্তবস্তইমেদেহা নিত্যস্তোক্ত।: শরীবিণঃ । 

অনাশিনোত প্রমেযস্ত তন্মাদ যুধান্ব ভারত ॥ 
যত্ত্রনং বেত্তি হস্তাবং যশ্চৈনং মন্তাতে হতম। 

উড়ো .তীন বিজানীতো! নায়ং হস্তি ন হম্াতে ॥ 
( দতাচব্ণ ফ।সিক্াঠেব সামনে গেল । বিচারক অফিসারকে মঞ্চে এগিয়ে 

ধিল। গলায় ফাস পবানো হল জত্যচরণের হাতট। শুন্য থেকে নীচে নেমে 

আস মারই ঘাতক ফাসিকাঠ টেনে দিল। ফাসিশেষ। সব আলে 

একসঙ্গে নিভে গেল। আলো জ্ললেো৷ অগ্রবস্তা মঞ্চে (00006 5086)এ। 

বিজয়া সর্বাঙ্গ সাদা কাপড়ে মুড়ে বোসে। কোলে মাথ! রেধে শুয়ে সতা- 

চবণ। আলে! কমে আসবে উজ্জল নীলম্পটে ধর! পড়ৰে বিজয়া ও সতা) 

বিজয়া ॥। ( আন্তে আনতে) সত্য.*'সত্য.-. 

সতাচৎণ॥। আমি সতা নই। ওনামে কউকে চিনিনা। তুমি'-"তুমি কে? 

কে তুমি? 

বিজয়া। কে? আমি? 

সতাচবণ ॥ হ্যা. হ্যা তুমি। এ মুখ আমার ভীষণ চেনা। যেন কতকালের। 
বিজয়া॥ (হেসে) আমি তোমার দিদি, সত্য ! তোমার দিদি! 

সতাচখণ ॥ আমাব দির্দ আছে বলে কোনদিন শুনিনি তো৷। 

বিজয়া ॥ ( টেবেটেনে ) শানোশি তো! কা/মিও গুনণিনি- আমার যে সত্য 

বলে কে!ন ভাই "মাছে তাই জানতাম না এছিন। আসলে মেরে 

মাত্রে্ঈট তো হয় কারুর বোন শয়তো। মা, নয়তে| মেয়ে বাবৌ। অশ্চ্থ সতা! 
চ্চোমায় দেখেই যনে হচ্ছে আমার কিরণমালার কথা। দেই অরুণ-বরুণ- 
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কিরণমালার কিরণমালা । অথবা চম্পা-সেই সাতভাই চম্পার চম্পা। 

তোমার মনে পড়ে সত্য! (আনমন। হয়ে) কিন্কু বড় ভয় সত্য*'*'বড় ভগ্ন **! 

সতাচরণ॥ কেন? 

বিজযখ।। যদি সেই কিরণম|ল। বা চম্পা মতো হঠাৎ হারিয়ে যাই । জানো 

এখানকাঁঝ কিরণম।ল! চম্পীব। কেবলই হারিয়ে ষাঁয়। হাবিয়ে যায় শহরের 

ইউক।ঠে ,১হাবিদে হাফ শহরের অবণণে। হিং জন্ত। জনে য়ারদের হাতে -. 

হারিয়ে যায় দ্রিনদুপুবেব ডালহৌসীতে নয়তো! সন্ধ্য।ব চৌবঙ্গীতে, 

সত্যচরণ॥ কেন হাবিয়ে যম? 

বিজয়া॥ (হেসে) কারণ আজ যে অরুণ পরুণ মার সই সাত ভাই কয়েক 

মুঠে৷ টাকার জন্যে স্বার্থপর দেতোর গোলামি কবে। বিক্রী করে দেয় কিবণ- 

মালা আর চম্পাদ্দের নয়তো তাদের পাণব প্রবৃতিতে-'থাকৃনা, কি হবে এসহ 

পুরোনো কথ তুলে? তাব চেয়ে খবং---কদ্দিন পবে দেখ। বলো? 

সতাচরণ1 তে।মার মাকে মনে পড়ে ধি'দ? 

বিজয় ॥ আমাদের মা হারিয়ে গেছে সত্য শুধু মনে আাছে"** 

সত্যঢরণ ॥ কি.'কি মনে আছে? 

বিজয়।॥ রোজ রাতে ঘুমে।বার আগে মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিত” আর 
বোলতে। উল্টো কবে সংখ্যা গুণতে-১০০, নিন, ৯৮১ ৯৭১ ৪৮ ৯৫০০, 

সত)চরণ ॥ ( অগ্তমণস্ক ভাবে স্বগত ভাষণ ) তাখপর ঘুময়ে পড়তাম । ঘুম ** 

ঘুম.-আবছ। হয়ে আসতে! সব-".সব -- আবছা-**৮কমশ যেন ঘুম মেল।*-" 

তারপর এক সময়*.এক সময় 

বিজয়া ॥ ( অন্যমনস্ক ভাবে ম্থগত ভাষণ ) থে উঠতো মন্দিবেৰ ঘণ্ট'টা। 

চতুর্দিকে আলো আর বাজনা! বাঙ্গা পেই" নতুন বাজা খুজতে বেরুতো৷ 
রাজার হাঠী। কুণিশ করে দাড়াতো সেপাহ সান্ত্রীরা রাজার হাতা শুড 

দুলিয়ে পার হয়ে যেতে। মঠ ঘাট-গ্রান্তর । তারপব... তাখপবর এসে দীড়াতো 

আমার্দের দবজায়। তুলে নিত পিঠে অকণ-বকণ ব' সতাচরণকে  উহুর্দিকে 
বিরাট হৈ হৈ উঠতো "চিৎকার করে উঠতো! শোকে---জয় মহাতাজ জত্য- 

চরণের জয়। তারপর... 

সতাচরণ ॥ তারপর.**তাবপর কি হলে সত্যচরণেব? 

বিজয়া ॥ তারপর সতাচরণ মহারাজ। বনে গেল । গপ্পো শেষ। 

সতাচরণ॥ এত তাড।তাড়ি কোন রাজাব গল্প .শষ হয় না। তুমি আবো বলো। 
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বিজয়! বেশ! মহাবাজ সত্যচবণ সিংহাসনে বসেই চালালেন অত্যাচার-_ 

অবিচার-লুঠ-ম।ব-ধর্ষণ। সবাই ভয়ে চুপ করে থাকতো। কিন্তুসে কদিন? 
একদিন তা বাঁজ্যপ।ট গেল ঘুচে । সেনেমে এলো পথেব ধুলায়। কিন্ত 

স্বভাব ..এদান রাজভোগে থেকে সতাচরণ মানুষের সব ভালো! গুণগুলোকে 

তো একা'ম ভুলে গিয়েছিল ফলে সাধারণ মান্থুষেব জীবনে এলেও সে চুরি- 
ডাকাতি জল জে(চ্চ,রি সনই চালাতে লাগলো । 

সতাচবণ ॥ কেন তাব সাজা হবেনা? 

বিজয়া॥ এস বান্দো সাজা কোথায়? সেখানে অপরাধ কবলে সেই অপরাধে 

সমাজের কি ক্ষ'ত হয় মেট] ডেকে বুঝিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেওয়। হতো। 

সমমচণণ ॥ বাঃ বেশ মজ!তো *তাখপব?” 

বিজয়া ॥ তারপব**-ভীষণ সাহসী হয়ে উঠল সত্য। খুন রাহাজানি চল্লো 
অবাধে শেষ পযন্ত সত্যচত্ণকে শেষ বিচারে আনা হল'। শান্তি প্রাণদণ্ড | 

সতাচণ্ণ॥ প্রাণদণ্ড? 

লিশ্ুয়া॥ হ্যা --প্রাণদণ্ড। ঘ।তক সতাকে বধ্য ভূমিতে নিয়ে এলে।। ঝলসে 

ডঠ”ল! ঘাতকের খডগ--শেমে এলো! সত্যের ক'ধে:** ৃ 

জাতাচবণ ॥ মাকা গল বেচাবা? 

বিজ্ঞয়া॥ হ]। -.কিন্তু সে মৃত্া ধেহের নয়। খঙ্গটা কাধে ঠেকিয়ে তুলে নেওয়া 

হলো সে বাজো |হংস বক্তপাতের কোন স্থান ছিলনাতো। শুধু বুকে 

একটি। কংগজ এটে দেওয়। হল 'মৃত?। 

সতা্তণ॥ মুত ধ্যাৎ এহয়নাকি? 

বিশ্ুয়।॥ (ভ্রক্ষেপ ন। কবে ) তাধপর সত্যচরণ একেবাবে মবীয়।। দিনরাত 
গাবাপ কাজ কবতে লাগনো। "গে লোকে গালাগাল দিত, বোঝাত, 

বাজদববাণে শানিশ কণ্তো কিন্তু এখন সবাই ওর বুকে এ "বত" শবটা দেখেই 
ভীষণ লঙ্জ! পেয়ে মাথা নীচু কবে চলে যেতো। কেউ কোন পাত্তাই দিতে! 
না ওকে আন্তে আস্তে সবাই ছেডডে গল ওকে । ধোবা ওব কাপড় ধুতো 

না, লাপত কামাতো না, দে|কানী জিনিস বিক্রী করতো না-_-এমন কি 

পযসার বিশিময়েও ও খাবার পেতো না; কেউ কোন কথা বলতো ন!। 

একদিন ও বুঝলে সবাই ওকে ত্যাগ কবেছে। ক্ষুধায় তৃষ্য় ও পড়লো 

কাতথ হয়ে। কেউ ওর কফাছেনেই। 

সত)০৭৭ ॥ চকে দিদি, কন? 



১২২২ অভিনয় 

বিজয়া। সে যে মৃত। মৃতের কি কোন কিছুর প্রয়োজন আছে? না 

বত প্রয়েজন থাকে সমাজেব? 

সত্যচরণ॥ তারপর কি হলো মুতের? 

বিজরা॥ তারপর আর কি? এইভাবে চললো । একদিন ভোরে দেখ 

গেল। সভা...এই এইখানে (ফাসির মঞ্চকে নির্দেশ করে) মরে পড়ে 

আছে। গলাট। কাটা। পাশে একটা চিরকুট পণ্ডে আছে 'আমার মৃত্যুর 

জন্তে কেউ দায়ী নয়।+ , 

সত্যচরণ ॥ তারপর'**তারপর."শ! 

বিজয়1॥ ৯৪, ৯৩, ৯২,৯১১৯* (সমস্ত আলে। নিতে গেল একসঙ্গে । 

শুধু সতের চিৎকার দিদি *** দিদি '* দিদি সারা মঞ্চে ভাসতে লাগলো । 

চড়ান্থুরে ঝাজন! উচ্চগ্রামে উঠবে । মিনিটখানেক পবে আবার সব আলো 

একসঙ্গে জলে উঠবে। মঞ্চে বিচারক, অফিসার, ভাক্তার, সতাচরণ, 

পুরোহিত ও ঘাতক । বিজয়া নেই। ) 

বিচারক ॥ আমি তোমায় মুক্তি দিলাম। যাও তুমি মুক্ত। জনগণ ও জপ- 

স্বার্থে তোমায় সম্মানে মুক্তি দেওয়! হল। 

সতাচরণ। মিখে/কথা, জনগণ বলে কেউ নেই। আপনারা ভণ্ড, প্রতারক । 

সবসময় নিজেদের জনগণ তাবেন। কারা জনগণ? অপরাধে জনগণের 

ফি যায় আসে? যার! গ্রতিমিঞ্তত অপরাধ করে তাদের কটা অপরাধ 

ধর! পড়ে? কটার বিচার হয? 

বিচারক॥ তুমি যাও। তুমি সতাচণণ নও। আমরা এখন সত্যচরণকে 

খুঁজবো। তারপর হবে বিচার। 

সত্যচরণ॥। আমি লত্য'**সতাচরণ ! 

বিচারক॥ তুমি সত/চরণ হতে পাঁরন। । | 

সতাচরণ॥ তবে আমি কে? কে আমি? 

বিচারক ॥ জানিনা । তুমি দাড়ালে কেন, যাও ! 

ডাক্তার ॥ তুমি সুস্থ! সম্পূর্ণ নুস্থ। ( সতাচবণ ধীরে ধীরে মঞ্চের সম্মুখ 

ভাগে এগিয়ে আসে । আলো! নিপ্রভ হয়ে আসবে । হঠাৎ সামনের থেকে 

তীব্র আলোয় ঝলসে ওঠে তার শরীর) 

সত্যচরণ॥ ( অশতকে উঠে হাত দিয়ে চোথ মুখ ঢাকে ) না, না, আমি যেতে 

চাইনা । এ ছুধিষহ, জঘন্ত'..( পিছনে সরে আসতেই বিচারকের মুখোমুখি ) 



অভিনগ্র ১২২৬ 

বিচারক ॥ যেতে পারলে না? করণ এই ধরের বাইরে আছে জনগণ, জনগণের 

সমাজ । সেধান থেকে তুমি উদাস্ত,। উৎখাত। আশ্রয্সহীন। কোথায় 
যাবে এখন। তোম।কে কারুর প্রয়োজন নেই। তুমি কে? তুমি কেউ নও! 

সতাচরণ॥ আমি বলছি '-মামি সত্যচর্ণ তাতী, বাবা রাখচরণ তাতী। 

স।কিন জয়ণগর-মজিলপুব, ছুটি মেয়েকে ধর্ষণ ও হত্যাব অপরাধে 'অপবাধী। 

কিন্তু য কথা কোনদিন কাউকে বলি'ন 'আজ বলবো । এ ধর্ষণ আমি 

ইচ্ছা করে করিনি। বিশ্বাস করুন, এ হতা। আমার ভেতরের সত্যচরণ 

করেনি আমি নিজেতো নমাজে অপাঙ/ক্য মানুষ আমায় ঘেরা করে। 

মা বাবার স্লেহ ভালোবাসা কোনাদন পাইনি। আমি প্রতিশোধ চাই। 

আম ভাবি *..কেন মামি জীবনে প্রতিষ্ঠ। পাবোণা, পাবোন। কোন মেয়ের 

মমতা-ভালেবাস1। তবু ভাবতাম অঘটন তো! ঘটে-**ঘদি কেউ.*.কোন 

মেয়ে আমায় ভালোবাসে . ভাবতে ভাবতে সত ..মেস়েটি আমায় ডাকলো। 

সেকি মর্দির চাউনি ! আমি উত্তেজনার অস্থিব হয়ে উঠলাম । ধীরে ধীরে মেয়েটি 

নিজের বসন উন্মুক্ত করে দিল। দ্ম!মার সামনে । আমায় ডাকছে "ডাকছে 
আমি এগিয়ে গেলাম উফ. কি বিভৎন***কি জঘন্য ( ছু'হাতে মুখ 

ঢেকে মশতকে উঠলো ) তাপ তারপর ষখন আমি ক্লাস্ত, অবসন্ন হঠাৎ 

এ অঠেতন মেয়েটা মুখেখ দিকে তাকীর্তেই আমি শিউবে উঠলাম। একি 
করেছি**"একি করেছি আমি***ও মুখ আমাব-আমার**'মায়ের । ছিঃ ছিঃ 

আমি আমার মাকে *আমি আর সঙ্থ করতে পারলাম না। ঝাঁপিয়ে পড়লাম, 

ওকে আর জাগতে দেওয়া! যায় না। খুন কবলাম। কেউ যেন জানতে 

নাপাবে। আদি অপবাধ স্বীকার করছি। এঁতো-**এতো-** রাজার হাতী:.. 

আসছে . পিঠে তার সোনাব হাওদা। এঁতো.**হাতীর পিঠে ঘাতকের 

উন্ম,ক্ত ডগ 

বিচারক ॥ গিলটি! সত্যচরণ অপবাধী । হি স্যাল বী হাংগড আনটিল ডেখ! 

( কেউ স্কিছু বলার আগেই সত) দৌঁডে ফাসিব মঞ্চে এগিয়ে গেল। গলার 
দডিট] নিজেই পবে ঝুলে পড়লো । সবাই দৌড়তে গিয়ে স্থব হয়ে যায়। 
মঞ্চ আলো হঠাৎ নিভে গেল। যখন জলে! তখন সাব মঞ্চ জুডে ফ'(সির 
দড়িটা দেল খাচ্ছে। সবাই দর্শকদেব দিকে পিছন ফিরে অর্ধবৃত্তাকারে 
দড়য়ে। 

বিচারক, পুবোহিত, অফিসার, ডাক্তার, ঘাতক, (এক সঙ্গে) 

৮৯) ৮৮১ ৮৭১ ৮৬১ ৮৫১ ৮৪১ ৮৩ (গোনা চলবে) ॥ষধবনিকা॥ 



১২১৪- অভিনয় 

নাট্যকারের নিবেদন ॥ কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চি্জ উৎসবে গ্রদপিত 

জাপানের নাগ!শি ওশমার 'ডেখ ব|ই হাংগিং' চলচ্চিন্রটি আমায় ভীষণ ভাবে 
নাড়া দিয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি 'মা নিষাদ। “মা নিষাদ কিন্তু কোনক্রমেই এ 

চিন্জটির অনুকরণ নয়। আমি ওশিমাগ মূল বক্তবাটিকে ধরব চেষ্টা কবেছি। কারণ 

আমি ব/জিগতভ।বে প্রাণদগ্ডের বিপক্ষে । তাই এই নাটকটির মূল সুর মানবিক। 
প্রঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মান্য অপরাধ করে। সে অপরাধ হয়তো কোন 

কোন সময় অনেক বেলী ঝাধ, অমনবিক। কিন্তু আমার মনে হয়, মানুষ 

নিমিত্তমান্ত। অথনৈতিক-সামাঞ্জিক বাতাববণ একটি মঈনুষকে অপরাধ করতে 

বাধ) করে। তার মানবিক গুণগুলো কগনই তাকে অপরাধ কবতে সায় 

দেয়না! বরং মানুষ যেহেতু জন্ম অপরাধী নয় তাই সেই গুণগুলে৷ সবসময়ই তাকে 

অপরাধ-বোধের যন্ত্রণায় জর্জরিত করে। সামাজিক সাম্য ও ন্যু।য়েব ভিতিতে 

মানুযেব বিচার হয়ঃ সে অপরাধেব গুরুত্ব বিচারে সর্বোচ্চ শাস্তি পায়--প্র1ণ৭গু ! 

কিন্তু তবু গ্রশ্ন থাকে-_-প্রাণদণ্ড ক্ন্তায় ও সাম্োব দ্বারা সমধিত 2 যাঁর 

জনৈক অপরাধীকে এই শান্তি দিচ্ছেন ও কার্ধকবী করছেন তাবাও কি আারেক 
অপরাধ সংঘটিত করছেন না? তবে তাদের শান্ত হবেনা কেন? শাস্তির 

লক্ষ্য যদি অপরাধ নিবারণ হয় তবে মৃতুদণ্ড কি সেই প্রয়োজন মের্টাতে 
সক্ষম 1 আমি মনে করি-শা। 

“ম] শিষাদ” তাই ভিন্ন নুর, ভিন্ন স্বাদের নাটক। এক কথায় পবীক্ষামূলক 

নাটক। যদি কোন সংস্থা এই নাউকটিকে প্রযোজনা যোগ্য বিবেচনা কেন 

তবে আমর সনিরবন্ধ অন্ুরোধ--নাটকটিকে অভিনয়ে মাধামে আরো বেশী 

মানবিক ও বিশ্বাসযোগা করে তুলবেন। নাটকটি মঞ্চস্থ করাব আগে 
পত্রাল/পের সৌজন্য কামনা কবি। ঠিকানা £ ভারতী বায়। শরৎম্বতি। নঃপাডা, 

পে।ঃবারাসাত ৭৪৩২০১। চব্বিশ পরগণ। ৷ 

চরিজ্রলিপি ; সতাচরণ। খিচাবক। অঞফ্ষিসার। ভাক্তার। পুবোহিত। ঘাতস ও 

বিজয়া মিত্র । 

হি] ভীতু 



হত্যার অধিকার / ব্ক্নাৎ মুখোপাধ্যায় 

[ অনেক্ষণ একটানা ঘণ্ট|ধবনির মধো পর্দা! উঠবে । ওয়ার্ড সংলগ্র বারান্দা। 

দেয়ালে বো? ০৫1০০. 076 1511015 ইতাদি। পরিবার পরিকল্পনার 

প্রাচীর পত্র। আব একটা! স্ট্যণ্ডে সংযুক্ত তীবের মত ফলকে লেখা £ 0৩৩- 
৪] ৬210. 0015 এ৪) । ভিজিটিং অওয়ার্স শেষ হল । ঘণ্টা বাজাচ্ছে ঘনস্ত।ম, 

পেছনে পেছনে বিবক্ত মন্দিরার প্রবেশ ' ] | 

মন্দবা॥ তোকে ক্দিন বলেছি ঘনশ্ঠ।ম, অমণ করে ঘণ্ট। বাজাবি না! 

ঘন॥ আলতো করে বাঙ্জে দেখেছি, কেড গেরাহি করে না। 

মন্দিবা॥ তাই বলে অমন অসুরের মত বাজাতে হবে! কাছে গিয়ে একটু 

বললেই হয়। 

ধন॥ তবেই হয়েছে! কে কেমন ভিজিটর কে জানে! আমি গিয়ে বলি 

আর কেউ অমনি কমপ্রসিন করুক। ***ডাক্তার সামন্ত তখন আমাকে 

রক্ষে রাখবেন ভেবিছেন? বলবেন, তোমাকে মাতববুরি করতে কে বলিছে? 

হাতে ঘণ্ট। বাজাবে, মুখে কথা কইবে কেন? তাখন? একটা কথা ঝলব 

দিদিমনি? 

মন্দিরা ॥ আবার কি কথা? তাড়াতাড়ি বল। এক্ষুনি ডাক্তারবাবুর৷ সব 

এস পড়বেন 

ঘন॥ আপনের এ দু-লম্বরের কথ।ই বলছি। অতটুকু ছেলে-**ম।.ছেড়ে পড়ে 

অছে! ওর মাকে দেখিছেন তো! সারাক্ষণ--বললি বিশ্বাস করবেন নি 

- ওয়াডের বাইরে বমি থাকে। এধনও ঠায় বলি আছে। বড্ড কারা" 
কাটি করছে, আমাকে ধইরেছে, বলে, আমার খোকার কাছে থাকব, খাটের 

পাশটিতে মাটিতে পড়্যে থাকব, একটুন বাবস্থা করে ধাও বাবা । *** 

মন্দিবা॥ তা দিলেই পারিস।... 

ঘন॥ আপনি ঠাট্র। করছেন, দির্দিমনি। 

মন্রিণা॥ কত দিয়েছে? 

ঘন ॥ ঘনশ্থামের মধ্যি ওটি পাবেন ন! দিদিমনি। বলুক দিকিনি কেউ পরসার 
জন্তি ধনশ্াম এস্টেচার বার করতে দেরি করিছে, ভিলচার্জ সট্রিফিকিট 

আনতি টালবাভানা করেছে! 
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মন্দিরা ॥ আশায় আশা ন| রেখে বলে দিস ধনশ্টাম, কেবিনে ওঁর থাকা হবেনা। 

কি ঈড়ির়ে রইলি যে? আজ আর কোন কাজক্ণ্ম নেই বুঝি? 

ধন] কাজ লেই আবার! আজ আমার জেনারেল ওয়াডে” নাইট ভিপি, 
হরেকেষ্টা ব্যাটা ও তাল বুঝে ডুব মেরিছে। একা আমাকে আপনার কেবিনও 

সামলাতি হবে। ওরিককার সিষ্টণরা হাকবেন, আপনিও হাকবেন। 

বললে বিশ্বেস করবেন নি--তাতের মাকুর মত একবার উদ্দিকে যাব. একঝ।র 

ইদিকে আসব। *"একবার ইন্দিক.** একবার উদ্দিক'.-যেতক্ষণ পারি এমনি- 

ধারা করব। .তাবপর, বললে খিশ্বেস করবেননি»-শেষ পেতিবে যখন আর 

শরীল ধইবে নি, চোখের পাতা বুজে আসবে, তখন মাঝ বরাবর একটা 

জায়গ৷ দেখি হাত পা ছইড়ে চিৎপ।ত হয়ে পড়ি থাকব। 

মন্দির ॥ দয়া করে ভর সন্ধোবেলাই ষেন পড়ে থেকো না। (হাত ঘড়ি দেখে ) 

ভাক্তারবাবুর আসবাব সময় হয়ে গেছে কিন্তু, ওয়ডের মধ্যে এখনও ভিজিটর 

আছে দেখলে _ 

খন ॥ এযাই দেখিছেন, একদম ভূইলে গিছলাম। :..সেই বাবুটি তো আরে পাঁচ 

মিনিট ফাউ পেয়ি গেলেন! (ঘনশ্ঠ।ম দ্রুত ওয়াডে'র দ্রিকে চলে গেল। 

বাইরের দিক থেকে ঢুকলেন ডঃ সামস্ত । পরনে এাগ্রন হাতে স্টেধো) 
মন্দিরা ॥ গুড ইভনিং ডক্টর । *.* 

সামস্ত॥ গুড ইভ্নিং। আপনার বুঝি নাইট ডিউটি? আর কে কে আছেন? 
মন্দিরা॥ এদিকে আমি একাই। ***বাকী প্রায় সবাই স্বাস্থ সপ্তাহের মিটং 

সউপতে গেছেন। 

নামন্ত॥ ভবানী ঘোষের 'অনারে হাসপাতালে ছুটি। 
বন্দি ॥ আপশি গেলেন না? 

সামস্ত।॥। লজ্জ। করে! রোগ ছলে ওবুধ খাওয়া ছাড়া মেডিকেল সায়েন্সের 

সঙ্গে যাদের আর কোন সম্পর্ক নেই তারা ভায়াসে দাড়িয়ে ডাক্তারি সঙ্থন্ধে 

বড় বড় কথা বলবে, আর আমরা, ডাক্তাবরা, হা! কবে তাই শুনবো, গদগদ 

হয়ে হাততালি দেব, ভাবতেও বিশ্রী লাগে। যাকগে, দু-নম্বর কেবিনের 

পেশেন্ট কেমন? 

ধলির।॥ মনে হচ্ছে ভালই। :.*"প্রেসারট৷ আবার নর্মাল হয়েছে..'রেসপিবে- 
হলেও কোন ট্াবল নেই। 

সামস্ত ॥ গুড । '*" 
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মন্দির। ॥ ছেলেটির মা এখনও ওয়ার্ডের বাইরে বসে আছে। 

সামস্ত॥ সেই বিধবা মেয়েছেলেটি, না? আমাকে দেখতে পেলেই কেঁফেকেটে 

একসী করবে। ** আমাদের "হাসপাতালের ডাক্তারদের সম্পর্কে এদেশের 

মায়েদের মে কি ধারণা তা আমিও জানি, অ।পনিও জানেন। সবাইকার 

ধারণা, কেঁদেকেটে পায়ে পড়ে ডাক্তারবাবুদের করুণা উদ্রেক করতে ন! পারলে 

এক শিশি রঙ কবা জলও পেশেণ্টের গলায় পড়বে না।। 

মন্দিরা॥ নার্সদের সম্পর্কে ধারনাও এমন কিছু ভাল নয়। 

সমস্ত ॥ ছেলেটির মাকে বলে দেবেন তো মিস সেন, এ সব কান্নাকাটি, হাতে 

পায়ে পড়া-টড়া আমি কেমন ষেন সহ করতে পারিন।। 

মন্দিরা। বিধবার একমাত্র সন্তান । .. ছু পাচ টাকাযা ছিল ছেলের অন্থবে 

তার লব খরচ হয়ে গেছে । ---আঁমাঁকে বলছিল, হাতে এমন ছু চার আন 

পয়সাও নেই দিদি, যা দিয়ে খোকার জগ্তে একটা কমলালেবু কিনে আনতে 

পারি। 

সামস্ত॥ আনেন মিস সেন, ডাক্তারী পাশ ক'রে আমি যখন মেডিকেল কলেজে 

আব, এস, তখন প্রায়ই একট! রসিকতা করতাম অ।মি--ডাঁকাত আর 

মোক্তাব, এই নিয়ে ডাক্তাব! মোক্তার ধনে মারে, ডাকাত প্রাণে মারে, 

ডাক্তার ধনেপ্রাণে মাবে। [হাসি। খুব সন্তর্পনে ভবতারণ গড়া ইয়ের প্রবেশ) 

মল্দিবা ॥ কাকে চান? 

ভবতাবণ॥ আজে, পামস্ত ডাক্তাববাবুর সঙ্গে-_ 

সামস্ত ॥ বলুন। 

ভবতারণ ॥ আজ্ঞে -(মন্দিরার দিকে চেয়ে) একটু ইয়ে**-কী বলে-_ প্রাইভেট । 

সামস্ত। তাহলে আমার কোয়াটারে আসবেন। 

ভব॥ আজ্ঞে সেখান থেকেই তো আসছি। (মন্দিরার দিকে তাকালেন 

সামস্ত। মন্দিরা বুঝল, চলে গেল ।) 

সামস্ত ॥ বলুশ। 

ভব। স্থাস্থ্ সপ্তাহ উপলক্ষে মিটিং,...তাই এসেছিলাম, ভবানী ঘে|ব যা বন্কৃতা 

করলেন- দিদিমণিটি হঠাৎ এসে পড়বেন না তো? 

সমস্ত ॥ আপনি বলুন । 

ভব॥ অবশ্ট আপনার কাছে আসাটাই ছিল উদ্দেখ্ট । রথ দেখাও হবে কলা 

বেচাও হবে, এই তার ক! আপনার কোয়াটারেই গিস্থল।ম। 
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সামন্ত ॥ ফী দরকার বললেন নাতো? 

ভব॥ বলছি। ..-আপনি আমাকে আগে দেখেন নি'-'দেখবেনই বাকি করে? 

এলেনই তে৷ বলতে গেলে সেদিন ".*আমিও ধরুন পডাগেঁয়ে মানুষ, সদরে 

আসি-কী বলে -ক।লেতদ্রে। তাই আপনাকেও এর আগে আমি দেখিনি। 

তবে লোকমুখে যা শুনেছি - সবাইতো আপনার প্রশংসায় একেবাবে পঞ্চমুখ । 
***বলে ধ্বন্তরী। আপনি হলেনগে গুণী মনিষ্তি, পুর্বজন্মের স্ুক্কৃতি না 

থাকলে এই বয়সে এমন নামডাক, হাতযশ - 

পামস্ত ॥ আপনাকে কিন্তু চিনলাম ন1। 

ভব॥ বিলক্ষণ! চিনবেন কীকরে! আগে কোনদিন দেখেছেন যে চিনবেন? 

আর সদরে আমাদের কেইবা চিনে বেগেছে বলুন! তবে আমাব পৈতৃক 
বাটির চরদিকে পাচ সাতখানি গায়ে আপন।ব বাপমায়ের আশীর্বাদে আমর 

চেনে না এমন লোক বলতে গেলে -কী বলে-_-কোটিকে গুটিক! 

সামস্ত ॥ আপনার নাম? 

ভব॥ অধীনের নাম ভবতাবণ গড়াই, সাকিন বেলিয়াবা, মৌজ। পু্চ।। পিতার 

নাম শশ্বর গণপতি গড়াই, তস্ত পিতা--, আমবা তিনপুক্লুষ ধবে ডক্তাব। 
সামন্ত ॥ আপনি বুঝি ক্যামবেলের ? 

ভব॥ বসব? (বসল) আজ্ঞে তিনপুরুষে মামাদেব বংশে কেউ ক্যামবেল 

তো দৃবস্থান, কী বলে, হাই ইংলিশ ইন্কুলেব চৌকাঠ মাড়ায় নি। আমাৰ 

পিতামে। ঈশ্বর যুধিষ্ঠির গড়াই “শ্রফ নামটি সই কবতে পারতেন, পিতা 

ঈশ্বর গণপতি গড়াই বৃত্তি পরীক্ষা দিলেন. আর আমি কীবলে এ 

ইউ পি পর্ধস্ত পড়েছি। আমার পতাঠাকুরেব হাতযশ ছিল খুব, গিয়ে 

ঈাড়ালেই রগীব আদ্দেক ব্যামো নিবাময় হয়ে যেত; উ'ন বলতেন, ইংরিঞ্জি 

কিতাব পড়ে পাশ ন৷ দিলে যদি চিকিচ্ছে করা না যায় তো যেকালে লোকে 

ইংরিজি পড়ত না, তখন কি লোক বিনা চিকিচ্ছেয় মবত 1? পিতাঠাকুব মবে 

স্বগগে গেছেন, ভেবে দেখুন কী একখান! কথা বলে গেছেন? লাখ কথাব 

এক কথা ( নিজেব বসিকতায় নিজেই হাসে) 

সামস্ক ॥ আমাব ক।ছে আপনার কি দরকাব বললেন না৷ তো? 

ভব॥ সেই কথাই তো বলছি। হ!সপাতালটা ঠিক আলাপ পরিচয়ে জায়গ। 

নয়। এখানে আপনাকে এমন একানাড়া পাব, ভাবিনি । আপনার সঙ্গে - 

দিদিমনিটি আবার 'এসে পড়বেন না তো? 
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সামন্ত ॥ আপনি বলুন না, এখন আর কেউ আসবে না । নিঃসঙ্কোচে বলুন । 

ভব॥ আমাব বাপ পিতামো কি বলে--সোডি শ্যালিসিলাস, এ্যালকালাইন 

্যালবা, কারমেটিভ, এই গে।টাকণ্তক এস্টক মিকচার ঢাল! উপুড় ক'রে যা 
পয়সা করে গেছেন. সত বলতে কি, আমি তার অদ্ধেকেব আদ্ধেকও করতে 
পারিনি । একালের লোকেদেব_-"মাপনাকে আর কি বলবো--ওতে আর 

মন ওঠে না। এখন জ্ববজারি হলে, সুই না দিলে, খেজুরের বিচির মত 

লম্বা! লম্বা ঝ|।পন্থুল মূঠে। মূঠে। না গেলালে চিকিচ্ছে হচ্ছে বলে মনেই করেন! ! 
সামন্ত ॥ তাই দেবেন। 

গব॥ আজ্ঞে সেই জন্তেই তো আপনার কাছে আসা-..আপনার নামডাক 

শুনেছি, একট! যদি ব্যবস্থ। করেন। 

সমস্ত ॥ কিরকম? 

ভব॥ কি বলে -ডাক্তাব বোসের সঙ্গে যেমন আছে, আর কি! আপনাকে 

তাহলে খোলাখুলিই বলি। ডাক্তার বোসের সঙ্গে আর কারবার করতে চাই 

না, ওনার বডড খই, আর ওষুধ পত্তবেও যে খুব একটা কাজ হয়, তাও নয়। 

সামন্ত॥ ওসব কথা থাক, আপনি কি চান তাই বলুন। 

ভব॥ এবাব আপনার লঙ্গে একট। ব্যবস্থা করতে চাই । 

সামন্ত ॥ বুঝলাম না। 

ভব্॥ এতে না ধোঝ।ব কি আছে ভাক্তাববাবু! এমন কিছু নয়, সদরে যখন 

আসব আপনাব সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎ কবব, এই আর কি! 

সামন্ত ॥ তা বেশতো, দেখা করনেন। তবে দয়! ক'রে কোয়াটপরে আসবেন । 

ভব॥ মাজ্ঞে তাতো বটেই। আজও তো কোয়াটারেই গিছলাম, মাঠাকরুনও 

সেই বকম ধললেন। তা বাবস্থা পাক' না হলে কোন মুখে আসি বলুন ? 

পরে অবশ্য দেখতে দেখতে একটা আত্মীয়তা মতন ধীড়িয়ে যাবে, তাই বলে 

এখন--নতুন নতুন-কি ধলে- একটা খোলাখুলি কথাবার্তা--মানে, কি 
বকম কি দিতে থুতে হবে? 

সামস্ত ॥ কিসেব » 

ভব॥ 'মপনি তা হলে এখনও বোঝেনমি। (পকেট থেকে নোটবুক বার 

করল ) এই দেখুন, আমার-কি বলে-_রেজিষ্টাব, পাতায় পাতায় রুগীর 

ন।ম, কাঁকে কি ওষুধ দিয়েছি, সব এতে লেখা । এই খাতা নিয়ে আসব, 

জটিল কেস দুঝলে, পয়সা কড়ি যদি খরচ করতে পারে, আপনার কাছে 
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আসব, সিমটম বলব, আপনি শুনলেই বুঝবেন--কি বলে--রোগ কোন্ 
খাতে বইছে। ..-টাকাওল। রুগীরা চায় মাজিক, ভেল্কি) অপলি ছু? 

চারটে বেশ লাগদ!ই কা।পজলের নাম 'ধলে দেধেন, গোটাকতক দামী ইন- 

জেকশনের নাম বাৎলে দেবেন ; "আমি বাংলায় ট,কে নেব। *** 

লামস্ত॥। ওষুধ পাবেন কি করে? প্রেসক্রিপশন? 
ভব॥ সে আপনি ভাববেন না, দোকানদ।রদের সঙ্গে- ব্যবস্থা আছে, মুখে মুখে 

কারবার। ...আর একটা কথা, আপনি তে৷ ম্ু!ঘপেল ফাইল পান, যদি 

মনে করেন তাতে কাজ হবে, তবে ত'ও আমি কিনে নিতে পারি--কি বলে - 

পাইকিরি দবে, অবশ্থ কিছু কনসেশন দিতে হবে। বুঝতেই পারছেন-- 

সামস্ত ॥ বুঝেছি । আপন।ব কথা শেষ হয়েছে 2 
ভব॥। আজে? 

সামন্ত ॥ ঘনশ্থাম _( ঘন্ঠ্রামেব প্রবেশ ) 
ডব॥। অমমাব কথাট!। একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখবেন ভাক্তারববু '*'শহরে 

কী বলে-পাশ করা ডাক্তারেব তে অভাব নেই, আপনাব নাম ডক 

গুনেছিলুম_- 

সামস্ত॥ আপনাদের কোয়াক ভাকক্কারদেব চক্ষু দেখিনি, কিন্তু বিছ্যে দেখেছি 

অনেক । ..এসেই যগন পড়েছেন, আপনিও দখে যান একট নমুন11--*এ 

ছু'ন্বর কেবিনে আছে, বিধবার একমাত্র সন্তান, দেখে আনুন কোয়াক ভাক্তার 

তার কী হাল করেছে। (ক্র প্রস্থান) 

ভব॥ হ্যা বাবা, কেবিনের রুগীর অবস্থা বুঝি জীন? 

ঘন ॥ হা!। ' 

ভব॥ কোন গীয়ের লোক? 

ঘন ॥ নবীণপুর থেকে এয়েছে 1, 
ভব॥ নবীনপুধ। ও তাহলে তো হলা মণ্ডলের কগী '*'হলা বেটা আমাব পিতা- 

ঠাকুরের ভিদপেনসাবিতে শিশি বোতল ধুতো "* হঠ1ৎ শুনি নবীনপুরে 
ডাক্তার সেজে বসেছে ।-**ও হারামজজাধ। (িকিচ্ছের জানেটা! কী? ওর ওষুধ 

পেটে পড়লে ভাল মানুষ ব'লে খাবি খায়। হুঁ! 

ঘন॥ চলেন""গে! বাবু - 

তব॥ তোমাকে আর যেতে হবে না বাবা, আমি নিজেই যাচ্ছি। £তামাদের 

এই ডাক্জাববাবুটির ছেলেছোকরা বয়েস, কী বলে--পশ করলে কী হবে, সব 
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কথ। এখনও ভালা বুঝতে শেখেনি। *** (প্রস্থান। জনৈক ক্ষীণদর্শন রুগীব 
প্রবেশ) 

রুগী॥ বেড়ে মজাতে!! সব তে! ভৌ--- ( ঘনশ্ত/মকে দেখে ) এই যে, কোথায়, 

কোথায় তোমাদেব ওয়াভ+মাস্টারটি? বোজ ছু'বেল। বলছি কথা কানে ঘায় 

না, আজ একট হেস্তনেস্ত কৰে তবে ছাড়ব। (ঘন্গ্ত।ম হেসে ফেলে) আবার 

দ(ত বার করে হাসা হচ্ছে? 

ঘন॥ না কৈ,হাসিনিতো আপনার বোধ হয়-_-বললি বিশ্বেস করবেননি 

_-খি'চুনির ব্যায়রাম আছে। 

রুগী॥ চোপ,, ওয়ার্ড মাস্টারটি আছেন, না ভেগেছেন? এক্ষুনি না পেলে 

শিঁচুনির আর হয়েছে কী! আমি মিবগি দেখাবে! 
ঘন ॥ দিদ্িমনি-_ 

রুগী ।॥ ডেকে লোক জড়ো করছ। ডাকো, কাউকে তোয়াক্কা করিন!। 

€( মন্দিবার প্রবেশ ) 

অন্দিণা॥ কী হলো? 

রুগী ॥ এখনো হয়নি, হবো হবো করছে? 

মন্দিবা ॥ কী ছবেট। কি? 

রুগী ॥ ধর্মঘট _ অনশন ধর্মঘট । 

ঘন ॥ কবে, কাথায়, কেন? 

কুগী॥ মুখের ভাবখানা এমন করছ যেন কিচ্ছু জান না! তুমিও ঘুঘু কম নু, 
সব এক দলে--নইলে এমন হয়? (হঠাৎ) আমি এখন কোথায়? 

ঘন ॥ হাসপাতালে । 

রুগী ॥ মিথ্যেকথ।, অঙ্গলে। 

মন্দিবা॥ সেকী! 

কুগী॥ ঠিক তাই । মশা, দুর্গন্ধ, মেতসে'তে অন্ধকার, অনাচার, অবিচার-* 
মন্দিব॥ আন্তে_ আত্তে__ 

কগী॥ আস্তে কেন ! কাব ভয়ে? ভাক্তার টেঁচাতে পারে, জিস্টাররা টেঁচাতে 

পারে, ওয়াডবিয়র ছুমদাম হ্যাচোড় প্যাচোড় শব্ষ করতে পারে, আমর! 

পেসেন্টরা কথা ধললেই দোষ? বলি কাদের জন্যে হাসপাতাল! আজ 

একট] তুলকালাম কাণ্ড করে ছাড়ব। 

ঘন ॥। বেছে! (প্রস্থান) 
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মন্দিরা॥ ওরকম করছেন কেন? 

রুগী ॥ মাথার ব্যামো, ক্ষেপে গেছি ।**'রোজ বলছি এক কথা, কেউ কানে নেয় 

না) কেন ফ্রিবেডে আছি বলে? গিয়ে দেখুন দিকিনি অতবড় একটা 

ওয়ার্ডে একট ভ।ক্তার নেই, একটা নার্স নেই, ওয়ার্ড বয়বা কে-কমনে গ। 

ঢাকা দিয়ে আছে *** আমরা পেশেন্টবা সব কম্থল জড়িয়ে পটি সাপট। 

হয়ে পড়ে মাছি 

মন্দিরা॥ আপনি আপনাব নিজেব কথ! বলুন। 

রুগী ॥ কেন, সব্বাইকার কথাই বলব ...আমি অবস্েলিত বঞ্চিত পেশেন্টদেব 

মুখপান্র। পেশে্ট আজ আছে, কাল নেই, সবাই যদি পার্মানেন্ট হত 

তাদের নিয়ে গ্যাসোসিয়েশন কবতাম কলকাতায় পশুরেশ নিবারণী সমিতি 

আছে জানেন? আমর হাসপাতালেব পশেণ্টবা [ক পশুবও অধম যে 

আমাদের জন্যে সেরকম কোন সঞ্1 বা সমিতি হতে পাবে না? 

মন্দিরা॥ আপনি বড্ড বাঙ্গে বকেন কী চাই তাই বলুন। 

রুগী ॥ একটা নিক্তি 

মন্দিবা॥ নিক? শিক্তি দিয় কিকববেন।? 

রুগী॥ এবেলার খাবাবট। দিয়ে গেছে, ঢেকে বেগে এসে'ছ মাছের পির্স মেপে 
দেখব ক'বর্ত দিয়েছে । 

মন্দিরা । মাছ কম হয়েছে? 

রুগী॥ আহ'-হা, যেন জানেন না কিছু োশ্ই বলি মাছ এত ছোট কেন? 

বলে, ছোট হতে যাবে ফেন, হয়তো ভেঙে গেছে । রোজই যদি ভেঙে যায়ঃ 

আব সব (েডই যদি ভাঙা পায়, তবে বাকি ভাঙা টুকরোগুলো যাচ্ছে 

কোথায়? আমবা কিছু বুঝ না। (ডাঃ বন্্রণ প্রবেশ ) 

বন্গু॥ বীব্যাপার। আপান বেড ছেডে এখানে কেন? 

মন্দিবা ॥ উন ওয়'ডমাস্ট[বকে খু'জছেন 

বস ॥ কিদবকাণ? 

রুগী ॥ মাছ যওটা পাবার কথা ততটা পাচ্ছি না। 

বন্দু ॥ সেটা! আপন।ব দেখাব বিষয় নয়। .*. 

রুগী॥ কেন। মাহট। কি মেডিসিন যে আপনারা ভোঞঙ্জ ঠিক করে দৌবেন? 

ঠিক আছে, একবার বেরুই এখান থেকে, এই নিয়ে আমি লেটার টু দি 

এডিটব ছাড়ব, জনমত গঠন কবব। এর একটা বিহিত আম কববই। 
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( বলতে বলতে প্রস্থান ) 

মন্দিবা ॥ পাগল! 

বনু । পাগল পা বজ্জাত। এক ম।সের ওপর একটা বেভ জুড়ে শুয়ে আছে। 

খাচ্ছে দচ্ছে শ্বাব ঘট পাকাচ্ছে। ডক্টুর সামন্ত আদকার৷ দিয়ে এদের 

মাথায় তুলেছেন । 

মন্দারা॥ সর্বক্ষণ ওদেব -তাম্মাঞ্জ কবতে হবে, কাউকে কিছু বলার জে। নেই। 

***এই কবিডবে তবু একটু প্রাণ খুলে কথ বলতে পারি, ওয়ার্ডে জোরে বথা 

বলেই বিক্ত হন ডক্টন সামন্ত। 

বস্ত। সব তাতেই ওর বাডাবান়ি ...বাতাবাতি হাসপাতালের নিয়মকানন 

পরশে দিতে চান। .. চিপক্ল্যাপ ট্রাপ। আপন।বাও যেমন ! জোট বেঁধে 

কমপ্লেন করুন . দাবী করুন, ডক্টর সামস্তের এসব বাড়াঝড়ি চলবে না। ঠিক 
আছে এস ডি এম ও-কে আমি বলব । ... 

মন্দিবা ॥ শী, শ1, সেটা ভাল হবে না। ব্যাপারটা ঠিক কমপ্লেন কবার মত নয়। 

বস্সু॥ তাবমানে মাপনাবাও চান এমনি চলুক। .. আমি জানি অনেকেই 

এখন গুব দলে । - কিন্তু আজকে উান ধা কবলেন তাতে এসডি এম ও 

বিপক্ষন চটেছেন । ভবানী ঘোষ হাসপাতাল ভিজিট করলেন, মিটিং এড্রেস 

করলেন, উনি একবার ধতে পবলেন না! ওসব ছেঁদো কর্তবানিষ্ঠা অনেক 

দেখা মাছে ভবাশী ঘোষ পণ্ডিতজীর বন্ধু, দিল্লীতে দ।রুন ইনফুয়েম্স ! 

ঘোধজী যে কি করতে পাবেন আর কি করতে পারেন না, তা তো ডক্টর সামস্ত 

জানেন না। ** হেল্থ মিপিষ্টার গু9র কথায় ওঠেন বলেন, দেখি এবার যদি 

আমা ট্রান্সফ।রট। হয় । -.* ( অতকিতে সামস্তেব প্রবেশ ) 

সামস্ত ॥ মিস সেন, কেবিনের পেশেন্ট বড বেস্টলেস হয়ে পড়েছে, ক|ইগুলি 

একবার চে+ আপ করবেন 2 (মন্দিরার প্রস্থান ) এর মধ্যেই ফিরে এলেন 

যে ডুব বেস? 

বন্থ। আরকি করব! এত ক'রে আমার কোদ্ার্টটরে ধোষজীর খাওয়। 

দ।ওয়।৭ ব্যবস্থা করুলুম, উনি সময্বই পেলেন ন। .. সব আয়ে জন নষ্ট হল। 

সামন্ত ॥ মিহমিছি কঙকগুলে টাক! গেল । .. 

বনু ॥ পে এমন কিছুনয়। মিসেস বোস তো আশায় রয্বেছে, এখন আমাকে 

একা ফিতে দেখলে ত' ক্ষেপে ব:বে। ***শেঠজীর লোকেরা যেন ছে। 

মেরে শিয়ে গুল আমাদের গেষ্ট। -. আজকের রাতটা গুর! পলাশপুরে 



১২৬১৪ অঙ্জিনয় 

শেঠজীর বাংলে।তে থাকছেন, বলেছেন ফ্রোর পথে যদদি সময় পান--হ্যাঃ 

ভাল কথা, আমাদের অপারেশন বিয়েটাব দেখে খুব প্রশংস। করলেন ঘোষজী। 

সামন্ত ॥ এ দেশের পে।লিটিশিয়ানর! সর্ব বিদ্াবিশাএদ হয়। 

বন্থ॥ সে আপনি যাই বলুন, ভদ্দরলে।ক অনেক খবৰ রাখেন। "**গুদের 

আমলে কোথায় কটা হেল্থ সেপ্টার হয়েছে সব দেখল।ম মুখস্থ । 

সামস্ত॥ কিন্তু এ তথ্যট। উনি জানেন কি ভাবতবর্ষে এখনও প্রতি ৫০০" লোক 

পিছু একজন ভাক্তাব? শিউজিল্যাণ্ডে প্রতি ৬৯০ জনে একজন, আমেবিকাদ় 

প্রতি ৭৮* জনে একজন আর ইংলগ্ডে প্রতি ৯১০ জনে একজন ডাক্তার? 

বন্ধ॥ আমাদের দেশে-__আপনব স্টাটিসটিকস যাই বলুক--ড'ক্রাবেব কমতি 

নেই। ***কত ডাক্তাব বেকার বে আছে। 

সামস্ত॥ তার অন্য কাবণ আছে। মামাদের দশে শহবে আর গ্রামে এখনও 

দারুন অসামঞ্জন্ত। "*'গ্রামে ₹০,*০০ লোক পিছু একজন ডাক্তাব, সে 

জায়গায় শহবে প্রতি ৮** জনেব জন্যে এককআসন। যাক সেকথা কোয়াক 

ডাক্তারদের সম্মেলনে কি বললেন উন? 

বন্দু ॥ শোনাব আগ্রহ থকলে আপনি নিজেই যেতেন। 

সামস্ত। সত্যি ওতে আমার আগ্রহ নেই। -**কোযাকরা আন্দোলন করছে, 

আমাদের প্রভাবশালী জ।তীয় নেতাবা তাতে ভাষণ ধিচ্ছেন। একজন ভাক্তা৭ 

হিসেবে আপনি জানেন, 007১5005685 05 2. 01100205] 0061706, নিশ্চখই 

জানেন ডক্টর বোস, কোয়াক ডাক্তাবি ক+রে ধবা পড়লে আইনত তাব সাজা 

হতে পারে। 

বস্থ॥ আহইনেব কথ। .ছডে দিন, ওসন্ব পইষে লেখ! আছে। সে আইনের 

প্রয়েগ হয়েছে কোনদিন? বরং গভর্বেন্ট লেছেলে কোয়।কারি আইনসিন্ধ 

করার চেষ্টা হচ্ছে 

সামস্ত॥ এই তো বললেন অনেক পাশ করা ডাক্তাব বেক্াব বসে-মাছে। তাই 

যদি সতিয হয়, হতুডেদের ভাক্তার বানাবার চেষ্টা হচ্ছে কেন? 

বন্থ॥ গঞ্র্ণমেন্ট মানুক আর শাই মানুক, কোয়াকবা ভাক্তাবি করবেই। 

কিছুতেই বন্ধ কবা যাবেনা * 

সামস্ত ॥ বাঃ, বেশ! খুনী ধরতে পাবি না, খুনের কিনারা করতে পাবি না 

নুতরাং তবে আর কি! নরহত্যাট।কেই লিগালাইজ করা যাক্। 

বনু ॥ আপনি তো নরহত্যা বলছেন, ওদের খুনী বলছেন কিন্তু গায়ের লোক 
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কোয়াকদের কি রকম বিশ্বাস কবে জানেন? 

সামন্ত ॥ ভূতের ওঝা, ঝাঁড়ফু'ক তাবিজ মাহুলীতেও গীরের লোকের দারুজ 

বিশ্বাস. তাই বলে সেট! চালু রাখতে হবে? তার পুঠপোষ কতা! করতে হবে? 

বন্থ॥ সারা ভারতবর্ষে প্রায় ছ' লাখের ঘত কোদ্নাক ট্রকিটাকি চিকিৎসা! ক'রে 
থ।চ্ছে, তাদের বেকার কবে দিতে বলেন? 

সামগ্ত॥ গোড়ায় গলদ রয়ে গেল ডক্টর বোস, যে-জীবিকা আদপেই বে-আইনী 

তা বন্ধ কবে দিলে তাকে বেকার করে দেওয়। বলে না। চোরকে জেলে 

পুবলে (কউ কি বলে গতর্ণমেপ্ট বেকার স্যক্টি করছে? 
বন্থ॥ ঘোষজী মিটিংরে বল্লেন, কোয়াকদের ব্যাপার নিম্নে অনেকদিন ধরে 

গভর্ণমেন্ট চিস্তা করছেন, পার্লামেন্টে শিগ.গিরি শুনছি শুকট। বিল আসছে-_. 
সামস্ত। আনি) -*.তাতে কি আছে জানেন? যারা অন্তত দশ বছর 

প্রাকটিস করছে এবং যাদের বয়স অস্তত পঁচিশ বছর হয়েছে, স্টেট বো 

তাদেব একটা লিস্ট করবে। অন্তত মিডল ইংলিশ স্টাগাডের বিচ্যে, 
বানান কবে করে একটু আধটু ইংরিজি পড়তে পাবলেই চলবে, তাতেই স্টেট 

বোর্ড এই সব কোয়াকদেব একট করে নাম্বার দেবে। সেই নাম্বাব ওরা 

প্রেসক্রপশনে বাবভার কনবে, নামের পাশে লিখবে 3--৮, চ২5৫1৪০৩:৩৫ 

৬1৩010০51 (১120110102855 1 ওরা না পড়ল গ্রের গ্যানাটমি, না পড়ল 

প্রাইজেব মেডিসিন, শুধু দল করে আন্দোলন করে আমাদের পাশ করা 

ডাক্তাবদের জাতে উঠে গেল। 

বস্তু । আপনি সব কথা জানেন না ডক্টব সামস্ত।-..ওদের ওপর অনেক 

রেস্টিকশন ইমপোজ কবা হবে। একটা লিস্ট অব ড্রাগস থাককে বা ওরা 
ব্যবহার করতে পারে না। 

স।মন্ত॥ কে দেখতে ষচ্ছে করবে কী করবেনা। এতদিন যারা যত্রতঙ্ত 

এ]ানটিবায়ে।টিক ড্রাগন মুড়ি মুডকির মত ব্যবহার করে এসেছে, এলেম 

দেখাবার জগ্ঠে ইণ্টােনাস ইনজেকশন ফুড়েছে, রাতারাতি অমনি তার 

তা ছেডে দেবে ভেবেছেন 1 আইনের গ্ুয়োগ আগেও যেমন হয়নি, এখনে! 

তা হবে প।। 

বন্ধ ॥ গভর্ণমেপ্ট ঠিক নজর রাখবে। . যানুষেব জীবন নিয়ে ব্যাপার-_ 

সামস্ত ॥ নজর রাখলেই গাল । আর, ষে বিলের কথা বললেন, তাতে এদের 

জন্যে আধুনিক গাঞ্জ সব দামী, ওযুধগুলোই নিষিদ্ধ হবে। এরা ইনজেকশন 
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দিতে পারবে না, রাড উন্দক্ষিউসন করতে পারবে না, এমনি আরো অনেক 

“না । এগুলো যর্দি কোন কৌয়াক মেনেও চলে, বলুনতো ডক্টর বে!পস, সে 

তাহলে ডাক্তারি করবে কী দিয়ে? গ্রামদেশের মানুষ কি এমন অপরাধ 
করল যে আধুনিক অব্যর্থ সব ড্রাগসে সুফল থেকে সে বঞ্চিত হবে? বাঁচ!র 
জন্যে অনিবার্ধ হলেও সে ইনজেকশন পাবেন? (পিছনে কোলাহল। 

মন্দিরার গল।ও শে।না যাবে। হস্তদস্ত হয়ে ঘনশ্ঠামের প্রবেশ । ) 

ধন ॥ সার, জেনাবেল ওয়াডে-্বললি বিশ্বেস করবেন নি- দিদিমণিদের 

সঙ্গে পেশেণ্টরে ঝগড়া নেগে গেছে। 

বন্দ ॥ কেন! কিহয়েছে? 

ঘন ॥ সব্বাই ভাত-রুটি নে বসে বয়েছে, বলছে, খাবুনি। সেই স্টকো 
লোকটা খুব তড়পাচ্ছে! ( উত্তেজিত মন্দিরাব প্রবেশ ) 

মন্দিরা ॥ এই সব পেশেপ্ট নিয়ে আমি কাঞ্জ করতে পারবনা । এর! সব 

ভেবেছে কী! নাগ বলে আমর! মনুষ নই! যা! ইচ্ছে তাই বলবে? 

সামস্ত॥ মিস সেন! 

মন্দিরা॥ কেবিনে পেশেপ্টেব কাছে ছিলুম, ওদকে গে।লমাল হচ্ছে শুনে থ।মাতে 

গেছি, কী যাচ্ছে তাই ক'রে বলল শামাকে! আমি এস ডি এম ও-র কাছে 
যাবঃ ঘনস্ঠাম, ওয়।ডে“গিয়ে পুষ্প আর মীন[দিকে ডেকে দেতো! (ঘণ্শ্বামের 

প্রস্থান ) দেখি, ওদের সায়েত্ত। করতে পাবি কিনা । 

বঙ্ু॥ এরা ক্রমশঃই সীম! ছাড়িয়ে যাচ্ছে--এস ডি থম ও আস্থন, স্টেপ 

নেব, নিশ্চয়ই স্টেপ নেব আমরা --, দাড়ান, আম একবার দেণে আসছি। 

( গ্রন্থান ) 
মন্দির ॥ সব সময় নাসদের পেছনে লাগছেঁ-*'বেকিয়ে বেকিয়ে কথা বলছে'** 

হাড় বজ্জাত সব -_ 

সামন্ত ॥ আতন্তে-- আস্তে মিস সেশ-_ 

মন্দিবা॥ কেন, আ্তে কেন! মান সম্মান বেখে কেউ কথা বলবে না তবু 

মুখ বুজে থাকতে বলেন 1 আমি ফিল ফিস করে কথা বলতে পাবি না! 

অনেক বলেছি, আব বলব না। 

সামস্ত ॥ সাইলেন্স__হসপিটাল ! ওট! বুঝি শুধু রাস্তার বাস ড্রাইভার আর 

রিষ্মাওলাদের জন্তে 2 হাসপাতালের ভেতরকার ডাক্তার আর নার্ধদের 

জন্কে নয়? 
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মন্দিরা ॥ আপনি বলেন, শুনি, মেনে চলি। ***কিন্ত পেশেন্টর! তার বদর্থ 

করে। "**আর, কিসের এত ফিস ফিস! আমর! ফি কারো বিরুদ্ধে ঘে'ট 
পাকাচ্ছি? ষড়যন্ত্র করছি? 

সামস্ত ॥ বুঝতে পারছি আজকে খুব স্ট্রেন হচ্ছে আপনার। ***যন্ুন, এই 

খানটায় বন্থুন, একটু জিবিয়ে নিন .-* (মন্দিরা বসল ) মিস সেন যড়- 

যন্ত্রের কথা বলাছলেন না? - হাসপাতালেও বড়যক্জর হয় ৫বকি! যড়যন্ত্ 

যন্ত্রণাব বিরুদ্ধে, ষড়যন্ত্র তার বিরুদ্ধে। কেবিনের ছেঞ্েটির জন্তে আপনি 
ঘে এত করছেন, কেন 2 এটাও এক ধরণের লডাই। একদিকে আমরা 

ডাক্তা৭ ন্ল, আর একদিকে মৃতু শৃশ্ঠা, কিন্তু প্রবল প্রতিপক্ষ । € অল্প 

থেমে ) তর্ক হলে কাউকে শাসাতে হলে. কারে বিরুদ্ধে আক্রোশ হলে, 

আমনা উত্তেজিত হই তাই টেঁচাই। কিন্তু এই হাসপাতালের বেডে ঘার৷ 

রয়েছে তাখা রুগ্ন, একট, সেবাধত্ব পাবাব আশায় 'আমাদেব মুখ চেয়ে আছে, 
ওদেব বিরুদ্ধে মামাদদেব তো কোন অভিযোগ থাকার কথ! নয়, তবে ঠেঁচাতে 

তবে কেন * 
মন্দির] ॥ টেঁচাবে শুধু পেশেন্টবা। 

সামস্ত॥ (মৃদু হেলে ) উঠন, মাপনি ভীষণ রেগে বয়েছেন । ***চলুন কেবিনে 

ঘুবে আসি একবার । --*( যেতে যেতে ) পেশেণ্টাই তো টেঁচাবে। ***ওর। 

অসুস্থ রুগ্র, বন্দী--স্ুস্থ জীবনের বিরুদ্ধে ওদেব প্রচণ্ড আক্রোশ; আর 

সেইটেই তো স্বাভাবিক । ( দুজনের গ্রস্থান। মঞ্চ কিছু সময় ফাকা। 

বৃন্ট/মকে তাড়া করে ষ্রোবকিপাব কানাইবাবুর প্রবেশ ) 

ঘন ॥ আমাকে মিথো মিথো হেনস্থা করছেন, এষ্টোরকিপারবাবু। আপনি 

হিসে৭ মিলো দেখুন, দেখি নিন আমি কার ঠেঙে কি সইরেছি। 
ষ্টোকি॥ বেশি বাজে বকো ন] ঘনগ্তাম ।--"এখানে আমি নতুন নয়***তোমার 

মত অনেক ওয়ার্ডবয় আমার চোখের স।মনে হাফপ্যান্ট ছেড়ে ফুলপ্যাণ্ট 
পরতে শিগল ! আমি কিচ্ছু বুঝিনা, না? 

ঘন ॥ বুঝবেন নিকেন? আপনিতো নেকাপড়। জান। ভদ্দরনোক। আমি 

নেকাপডা শিখি'ন বলে কি ভদ্দরনোক নয়? স্টেচাব বইছি বলে কি ভঙ্দর- 

নেক হতে নেই! 

ষ্টো-কি ॥ মুখের বুলিতে গেঁয়ে! গন্ধ বায় নি, এবই মধ্যে এত বুদ্ধি! তা-_ 

দুটো ছুটে খাশ্াযরের বাঝ্স সবাতে তন্বরলোকের সম্মানে লাগল না? 
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ঘন 'আঁপনি তো নিজের চক্ষে দেখিছেন ঘোষজী নিজির হাতে ঘা দু'একটা 
খাীরের ঝান্স পেশেটদের হাতেস্হাতে কিল্যে গেলেন, তারপর তো গব 

পড়ে রইল। যেযাপাচ্ছে, নিচ্ছে, বললি বিশ্বাস করবেন নি-- ধেন ছুরির 
লুট হয়ি গেল ! 

ষ্টো-কি॥ আমার স্পষ্ট মনে আছে তার থেকে আমি সাতটা বান্সা নিয়েছিলাম । 

হাতে করে নিয়ে ধাবো, কে ফোথার দেখবে, তাই বিশ্বাস করে তোমাকে 

কোয়ার্টারে দিয়ে আসতে বললুম.-.আর সেই গোনাগুনতি জিনিষ থেকে-_ 
ঘন॥ বিশ্বাস করুন, আপনে যে কটা দিছলের্তাই অ'পনের কোদ্াটারে 

দে এয়েছি। 

ষ্টৌোকি॥ তা হলে কি আমার ওয়ইফ মিথ্যে কথা বলছে? তুমি পাচট। দিয়েছ। 

ঘন॥ তখন তাড়াতাড়িতে-বললে বিশ্বেস করবেন নি- আমি কি গুনি সে, 

গেছি, না গুনি দে এইচি! (কাদে কাটদ1) আমি গরীব বামুনের ছেলে, 

এঁড়েদার ঘোষাল, সাকরাইলে আমার বাড়ি; গায়ে গে জিগোস কববেন, 

ফেউ বলবে নি আমি কাবো ঠেঙে ন। বলে কিছু নিইচি।..'গরীব আমর! 

একশ'বর, তাই বলি চোর নয় এষ্টোবকিপ।রবাবু। ( সমস্তব প্রবেশ) 

সামস্ভ॥ কী হল এখানে? 

ট্ো-কি ॥ এই দেখুশ না,_ 

সামন্ত ॥ সব গুনেছি। আপনাদের ঘে!ষজীব মময় ছিলনা টোকন হিসেবে 

ছুটি একটি বান্ধ বিলিয়ে, ফটেগ্র/ফাবদের কাামেরায় পোজ দিয়ে, তিনি চলে 

গেছেন। স্বাস্থ সণ্াহ উপলক্ষে মিষ্টি বাস্ক যাবাওপেল তাণা ধন্য হুল, 

রুতার্ধ হল; কিন্তু পাশাপাশি আব যাপা পাবে বলে আশা করে ছিল? 

বাড়ি বাড়ি পাঁচটা-স।তটা ক'রে"বাস্ক পাঠাবাধ সময তার্দের কথা একবার 

ভেবেছেন? পেশেণ্টের বরাদ্দ মুখের খাবাব কেড়ে খাচ্ছেন, ভাগে কম 

পড়েছে বলে ওকে শাসাচ্ছেন ? (ইতিমধ্যে একসময় ঘনশ্ত ম চলে গেছে) 

এখন আপনার নিশ্চই লঙ্জ। করছে, ঝানাইবাবু। 

ফ্টোর-কি॥ কে আরনা নিয়েছে বলুন? দেখতেই বাঙ্ক_-আছে তো একটা 

কর্চুরি, একট! ডেঝ্িটেবল চপ, আর একটা দানাদার ***হাসপাতালে এতে। 
কিছুই নয়। রুগীর দুধ মাছ যে চোরাপথে পাচার হয়ে যায় তা নিয়ে কিন্তু 
কেউ আপত্তি করে না, স্যার । 

সামন্ত ॥ আপতি তারাই করে না যার! মিষ্টির বাক্কের হরির জুটে সামিল হয়। 
আমি করঝ। 
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প্রেেরকি॥ কিছু মনে করবেন না স্টার, আপনি গুকা কিছু ঠেকাতে পারবেন না। 
সামস্ত॥ যেকোন ভাল কাজে -_ প্রতিবাদ বলুন, প্রতিরোধ বলুন, কেউ না 

কেউ একাই তা আর করে। 

ষ্রার-কি ॥ কিন্তু একা শেষ করতে পাবে কি? 

সামন্ক ॥ শেষ পর্যন্তযে একাই থাকব তার কোন মানে নেই, কানাইবাবু। 

আমার মত আরো অনেক লোক থাকতে পবে-. 

ষ্টব-কি ॥ এ হাসপা'ালে অন্তত নেই । 

সমস্ত ॥। এ হাসপতালটাই দেশ নয় কানাইবাবু ! *** (মঞ্চ অন্ধকার হয়ে 

গেল। বিরতি স্থচক্ মৃহু যস্ত্রসঙ্গীত। আ।বাব যখন আলো ফুটল দেখ! গেল 

মঞ্চ শৃন্ । অধীর দে'র প্রবেশ। সঙ্গে তার ইলেকশন কর্ম বিশু) 
অধীর ॥ বাজে বকিস না বিশু পল'শপুর পর্ধস্ত রাস্তার দুধারে একটাও 

পোষ্টার নেই, অথচ বলছিস কাজ হুচ্ছে। -*' 

বিশু॥ আপনি মিছিমিছি রাগ করছেন অধীবদা। 

অধাঁণ॥ রাগ হবে না! অনেকে আছে ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে আর হারছে, 

তাদের শোক যেন সৎমা! মবার শোক। আর আমি? একবার জিতে, 

পচ পচটা বছব এম-এল-এ গিরি কবে, তারপর যদ্দি হারতে হয় -উঃ, 

বাপরে সে পুভ্তর শোকের বড়া! 

বিশু॥। আমবা তো ধাটছি -.. 

অধীব॥ খ।টছিমানেকী! ভবানী ঘোষের সঙ্গে এক গাড়িতে যাচ্ছি, বললেন, 

ওছে তোমার পোষ্টার-টোষ্টার দেখছি না যে! 

বিশু । পোষ্টার লেখা হচ্ছে।** 

অধীর ॥ সে কথা বললেই হয়েছিল আব কী? 

বিস্ত।॥ কি বললেন? 

অধীব॥ বললাম, অপনেন্ট পার্টির ছেড়াগুলে। সব ছিড়ে দিয়েছে। 

বিগু॥ পনের বিশ জনকে লাগিয়ে দিয়েছি, কয়েকটা দিন সবুর করুন, দেখবেন 

পেষ্ট।র কাকে বলে। 

অধীর॥ পোষ্টার কি আমার পশ্চাতে মারবে? দেয়।লঞজলো তে! সব ওরা 

হাতিয়ে নিয়েছে। 

বিশু । ওদের পোষ্টারের ওপর পোষ্টার মারব। 

অধীর।॥ বেশ খড় বড় ক'রে লেখে যেন সব। আর লাল কালিটা ব্যবহার 
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করবে না..ওট। কমিউনিষ্টদের রঙ | আর এবার ষেন অধীর বানানটা। হুন্ 
ই কার লেখে না”. 

বিশু ॥ ভুম্ব ই কারযাদীর্ঘঈ কারও তাই। আপনাকে যাবা ভোট দেয় তারা 
পোষ্টার পড়তে পারে? আর বানান ভুল হলেইবা, উচ্চাবণ তো একই । 

গতবার তাতে আপনার এম এল-এ হওয়া আটকেছে? 

অধীর ॥ তোর! দ্রেখছি এবার আমাকে ডোব।বি। 

বিশ্ত॥ আপনিও তে আমাকে ডুবিয়েছেন *** 

অধ্ীব॥ সে আবাব কী। 

বিশ্ত॥ ইলেকশনে আপনার জন্যে এত খাটছি.* গতবাব খেটেছি, এবাবও 

থাটছি.. এত করে বললাম, একটা ইণ্ট(ভিউ দিয়ে এসেছি, আপনি তো 

কলকাতায় যান-আসেন, একটু বলে-টলে দিন যাতে প্যানেলে অস্তত নামট। 

থাকে-- 

অধীর॥। আগি তোর জন্ঠে স্ুপাবিশ কবিনি? 

বিশু ॥ তাহলে আমাব হল না৷ কেন? 

অধীর ॥ ভু", হবে কী কবে! আমিখবণ নিয়েছি, ইন্টারভিউতে তো সব 

ভুলভাল বলে এসেছিস। 

বিশ্ত॥ তিনটে তো মোটে কোশ্চেন জিজ্ঞেস কবেছিল । ভুল ভালটা বলব কখন? 

অধীর ॥ জানি, তাও জানি, তিনটের ছুটোই ভূল । 

বিগ্ু॥ ভূল অমনি হলেই হছুল। তিনটেই কারেকট..-সেন্ট পাসেন্ট কারেকট । 

অধীর ॥ তিনটেতে সেণ্ট পাপেন্ট হয় না থিপার্সট হয়। ---এই লিছ্যে নিয়ে 

চাকরি চাস তোরা? 

বিশু ॥ তিনটে কোশ্চেনের আনসার আমার মুখস্থ । 

অধীর ॥ এ মুখস্থ বিগ্যেতেই সব গুবলেট করেছিস বিশ্তু। একটু বুঝে সুঝে 
উত্তর দিবি তো! 

বিশ্ত॥ ওর আর বোঝাবুঝি কী। প্রথম প্রশ্ন করল, কোথায় থাক? এব 

উত্তর ভূল হবে? 

অধীর ॥ না, না, ওট। ভূল বঙ্াবি কেন, বলল মতে। ছুটে। ভূল হয়েছে। 

বি্ত॥ সেই দুটোর একটা হুল, তোমার নাম কি? আর একটা হুল, 

তোমার বাবার নাম কি? বলুন, এর কোনট। ভুল হতে পারে? ( ভবতারন 

গড়াউয়ের প্রবেশ ) 
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ভব॥ পলাশপুর থেকে চলে এলেন যে? 

অধীর ॥ দ্ঘাণার যেতে হবে । ***দ্রকাবি একটা কাজে এসেছি। **তবিত্, 

ভাই যা হবার হয়ে গেহে'** এবার তোর। একট, কোমব বেধে লাগ, কোন 

বকমে আতয়ে দে, তোব একটা ঠিল্লে কবে দেব? *** 

বিশু | একটা ঢাকার না ভলে আর-. 

'অধীব ॥ চাকবি আব চাকবি। তাব চেয়ে আমার দলে থেকে বাজনীতি শেখ, 

সেটাও আজকাল "শাল চাবি 

বিশু॥ এম এল-এ হতে পাবখ? 

অশীর ॥ এলেম থানলে খুব পাবার । ,* লোকে কচু গাছ কাটতে কাটতেই 

ড।কাত হয়...তবে মববাব আগে এ কনস্টিটিউ এন্সি আমি ছাড়ছি না। পার্টি 

ছাড়িয়ে দেবে? আমি প্টিছেডে দেব। ইলেকশনেই ঘদি না দাড়াতে 

পারলাম তো পিিকিসেব ! আমি তখন ইগ্ডিপেণ্ডেট দাড়াব। 

বিশ্ত॥ ত'তে অনেক ঢাকা পাগে ম্মধীবদা _ 

অধীব॥ লাগুক, কুছ পোয়া নেই। ধেনো জমি বেচে দেব, বৌয়ের গয়না! 
বেছে দেব, বাস্ত ভিটে বাধা দেব__-আর তাছাড়া এতোদিনে যা কামিয়েছি . 

₹স্। চুপ কবেষায়) 

বিশ্তী॥ একেবাবে ভিটেমটি ট'টি করে দেবেন? 

অধীর ॥ একখাব এম-এল-এ হলে আবার যে সব দুনে৷ ফেরৎ আসবে । - এখন 

ষ', "সব বকাস না, একট,অরুবি কাজ বয়েচে হাতে । *** ( ভবতারনের 

উদ্দেশ্তে ) চলুন দেখি ভক্টুব বোসকে পাই কিনা। **- 
ভব॥ এইখানেই তো ছোক্বা ডাক্তার আর দিদিমনিগুলে৷ ঘুর ঘুর করে! 

এখন দেখছি ভো ভা! (বসে পড়ল) 

অধীব ॥ ওকি, বসে পড়লেন ষে? 

ভব॥ আজ্ঞে হা, মামি এখানেই থাকব, আপনি ভেতরে যান । *** 

অধীব॥ আপনিও আনুন না .. 

ভব। কি ঝল-ছণ্ট অনেকক্ষন বেজে গেছে, এই বারান্মাট্কু পেরুলেই 
ওয় আপনাকে কিছু বলতে সাহস ঝববে না, কিন্ত আমি গেলে-_ এ 

যে সামস্ত ভাক্তাটি আছেন না ওটি একঝটি--কি বলে--কেউটের ছা। 

ফেস করেই আছে। -১. 

অধীব॥ আমান ছুটি ছেলে ইনজিওবর্ড হয়েছিল, আমাধের ল্যাটা ফণীর 
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ঝথাটা মনৈ আছে তো বিশু? থান! পুলিশ হল, কিছুতেই এ্যাকমিডেপ্ট 
বলে লিখল না, ওর রিপোর্টে-ই প্রমাণ হল মারাম।রি, দাজা। ইলেকশানটা 

মিটে যাক, তাবপর দেখব। 

ভব॥ আপনি জিতবেন ..আমর] নির্ঘং জেতাব আপনাকে । .. আমার 

পেশেন্টদের মধো ইংবাজতে -কি বলে যেন সেই সবকরব। আমাদের, 

হাতুড়ে ডাক্তারদের জন্যে আপনি এত করছেন, আর আমরা কিছু করব ন।? 

আমার শ্লোগান হবে-_-ভোট দাও, ওষুধ খাও । 

বিশ্তু। ভোট|ররা শুধু ওষুধ খায় না, আজকাল তাধা টাকাও খায়। 

অধীর ॥ আমি আসছি । (প্রস্থান) 

বিশ্তু॥। শালা মিথ্যেবাদী। 

ভব॥ আমাকে বলছেন? 

বিশ্ত॥ একের নম্বরের ধাঞ্সাবাজ 1... 

ভব॥ ওঃ1 দে মশাইকে বলছেন? এবার কিন্তু মন্ত্রী হয়ে যেতে পাবেন ।... 

বিশ ॥ ব্যাটা অল দিয়ে ভিজিয়ে নরম কবে নিয়েও একটা ইংরিঞ্জি চিঠি পডতে 

পারে না, ও হবে মন্ত্রী !...ফিরে এলে আবাব আমাব নামে লাগাবেন না 

যেন! লাগালে ঠিক জানতে পাবব, আব জানতে পাবলে--রাস্তায় ধরে 

০০ (বিস্তর প্রস্থান । ওয়ার্ড থেকে ডাঃ বস্তু ও মধীরের প্রবেশ । ) 
বস্তু ॥ তারপর 2.-*মিষ্টার দে কতক্ষণ এসেছেন 2 

অধীব ॥ অনেকক্ষণ। ...আপন।ব সঙ্গে দরকার আছে। 

বস্ু।॥ ঘোষজীকে নিয়ে আমার কোয়ার্টাোবে একবার পায়ের ধুলে। দিলেন না, 

একটু মিষ্টিমুখ করলেন না মিসেয় বোন তীধণ দুখে পেয়েছেন।-**সাবাদিন 

ধরে নিজের হাতে সব করলেন। .. 

অধীর ॥ সে জন্যে কী আছে ..আর একদিন হবেখন। নিঃশ্বাস ফেলার সময় 

পাচ্ছি না, ডক্টব বোস । ইলেকশন-মিটিং, ওদিকে ঘোষজীকে নিয়ে - 

বন্ধু ॥ চলুন আমার কোয়ার্ট(রে বসে একটু চা খাবেন__ 

অধীর ॥ সোজ। পলাশপুর থেকে আসছি-** এক্ষুণি আবার ফিরতে হবে।... 

আপনাদের এস-ডি-এম-ও রয়েছেন সেখানে, এদিকে শুভন-উনি এই 

চিঠি দিয়েছেন ।-., 

বন্দ ॥ লোক মারফৎ পাঠাতে পারতেন..আপনার কষ্ট করে নিয়ে আসার 

কিজরকার ছিল? 
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অধীর ॥ কারণ আছে ।**'মামুলি বা/পার হছুলেতে। টেলিফোনে খবর দিলেই হত। 

বনু ॥ (চিঠি পড়ে) সেকী! 
অধীর ॥ গুরুত্বট] বুঝতে পারছেন! এখানকার ইলেকশনের ওপরও এর 

প্রভাব পড়তে পাবে ***সেই কথাটাই, আরো বেশি করে ভাবছি ।.**ব্যাপারট! 

খুব সিক্রেট, ঘোষজী আগে জানতে পারলে কিছুতেই এধরণের ফেতার নিতে 
রাজী হতেন না তাই-_সবট। পডন। 

বনু ॥ ঠিক আছে, চিঠিটা আমার কাছে থাক,.*'কিছু ভাববেন না, সব ব্যবস্থা 

হয়ে যাবে ...আগে ষ্রেবকিপারকে একটা খবর দিই। একটু অপেক্ষ। 
করুন, আম এক্ষুণি আসছি । (ক্রত বাহিরে প্রস্থান) 

ভব॥ ব্যাপার কীর্দে মশাই? আপনাকে খুব উদ্ধিপ্ন মনে হচ্ছে? 

অধীর & কাথণ আছে। এই রাত্তরেই আবার পলাশপুর যেতে হবে "যা 

রাস্তাঘ।ট, ভাবলেই আতঙ্ক হয় .-পলাশপুবের শেঠজী তুজুংভাজং দিয়ে 

ঘোষজীকে নিয়ে গেল, এখন গিলে পডে মহাবিপদ ।...কাছাকাছি একটা 

ভাল ডাক্তার নেই, হাসপাতগুল নেই। 
ভব॥ কেন, ভেলথ সেপ্টার আছে তো 1... 

অবীব॥ কী যে আঞ্জেবাঞ্জে বকেন।...ভবানী ঘোষ হেলথ সেন্টারে ভি হবেন! 

ভব॥ ঘে'ষজীর অসুখ ! হঠাৎ? 

অধীব॥ ভাগিস এস ডি এম ও সঙ্গে ছিলেন।** হঠাৎ পেটের যন্ত্রণা আরস্ 

হয়েছে ওগানে পৌছোবার পরেই । 

ভব॥ অজীর্ণ পুবনেো! আম থাকলে ওরকম হয়।-*"খাওয়া-্লাওয়ার কোন 

অনিয়ম-_- 

অধীর ॥ থামুন, আর বিদ্ে জাহির করবেন না। ** খাওয়া-দাওয়ার 

অনিয়ম ভবে ভবানী ঘোধর? উনি কীখান জানেন? এই জন্তেই তো 

বলছিলাম ওট। আপনাদের আওতায় পড়ে ন। 

ভব ॥ এট[কি বলেন দে মশাই ! পেটের যন্ত্রণা এমন কিছু, কী বলে-_ছূর্লভ 

ব্যায়বাম নয়, পাড়াগায়ে আকছার ভচ্ছে, এবং আমরাই তা সারাচ্ছি। 

আমাদের আওতায় পড়ে না বললে অন্তায় বলা হয়; অবস্ঠ পেটের যন্ত্রণার 

রকমফের আছে _আচ্ছ। মোটাসোটা মানুষ, গাড়ির বাঁকুনিতে-এস ডি এম 

ও সাহেব কী লিখেছেন £ 

অধীর ॥ ইংখিজ অন্ধ, শাপনি বুঝবেশ না অনেকক্ষন তে হয়ে গেল! 



১২৪৪ অভিনয় 

ভর বোস এখনো! আসছেন না কেন? (আলে! নিভে গেল। আলো 
জললে দেখা! গেল সামস্ত চিন্তিত, বাইরে থেকে এল ঘনশ্য।ম, সেও খুব ব্স্ত ) 

সামন্ত ॥ খবর পেলে ? 

ঘন ॥ বোস সাহেব কোয়াটারেও নেই। মিটিং থেকে যে ফিরেছেন, তাই 

জানেন নি বাড়ির নোক। 

সামন্ত ॥ কোথার যেতে পারেন তালে! ঘণ্টাখানেক্ক আগেও তো হাসপাত।লে 

ছিলেন । আচ্ছা, তুমি যাও। ( ঘনশ্র।মের প্রস্থান । মন্দির! প্রবেশ করল) 

মন্দিরা॥ স্যার ! 

সামস্ত॥ কিছু খাওয়!তে পারলেন ছেলেটাকে? 

মন্দিরা॥ কিছুই খেতে পারছে না"*.গলায় স্যালিভা জমে আছে'.*গিলতেও 

পারছে না, ওগরাতেও পারছে না। 

সামস্ত ॥ গুরা সব বললেন নিউমোনিয়।***কিন্তক তখনই সিমটম আর বিহেবিয়ার 

অবসাকিওর মনে হয়েছিল আমাব। দেখছেন না! টেমপারেচার নেই, অথচ 

ক্রম কি রকম নেতিয়ে পড়ছে । ডক্টর ভরদ্বাজু এসেছেন ? 

মন্দিরা ॥ না তো। 

সামস্ত॥ কারে! সঙ্গে যে একট, কনসাণ্ট কবব সে উপায়ও নেই। 

মন্দিরা ॥ আমার ভীষণ খারাপ লগছে । ***ওর মা রাত জেগে বারান্দায় বসে 

আছে .--ভেতবে কেউ যাচ্ছে আসছে টেব পেলেই কোলাপসিবল গেটের ফাক 

দিয়ে এমন করুণ ভাবে চেয়ে থাকে। ** 

সামস্ত॥ এ ছথুা মা-গুলোর অগ্চে সামার কোন সহানুভূতি নেই **"মনে আছে 
মিস সেন ছেলেটির মা বলেছিল, ওর মায়ের দয়া হয়েছিল? দিন সতের- 

আঠাবে পরে জর্দিকাশি আর বমি । ***সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট । তখনই যদি 

হাসপাতালে আনত ! 

মন্দিরা ॥ কিন্তু চিকেন পল তে। সেরে গেছে অনেকদিন । 

সামস্ত। কোয়াক ডাক্তারের হতে ছেলে সপে দিয়ে এখন শুধু কাদছে, যেন 

কাদলেই ছেলে সারবে । ৃ 

মঙ্দিরা ॥ আপনি কি মনে করছেন, স্যার? 

সামন্ত ॥ ছেলেটির পোষ্ট চিকেন পক বুলবার প্যারালিসিস হয়েছে, এনডো্রা- 

কিয়াল টিউব পাস করাতে হুবে, তারপব ট্রাকিওস্টমি না করলে ও বাচবে না! 

মনিরা ॥ অপারেশন! 
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সামস্ত ॥ ইয়েস ক্মপারেশন--মব ইমারজেন্সি বেসিস। পেশেন্টকে ও টি-তে 
ট্রান্সকার করুন। খ্যানেসথোমিষ্টকে কলবুক পাঠান, রিকুইঞ্িশন দিয়ে 
ঘণ্গ্যামকে স্টেরে পাঠিয়ে দিন । .. ছেজেটিব মা সারারাত হাসপাতালের 

বাবান্দ।য় কোলাপসিবল গেটেব ফশকে চোখ রেখে জেগে বঙে থাকবে, 

আনতেও পারবে না, ওব ছেলেব জন্যে আমরা এখানে কি করছি। ""“কাল 

সকালে যখন শুনবে গভীর ঝ।ভ্রে এত বড একটা ব্যাপার হয়ে গেছে, ওর 

ছেলেব জ্ঞান ফিরেছে, ভাল হয়ে যাবে, ছ্রেটে বাড়ি ফিরবে, বোধ হয় বিশ্বাসই 

কবতে পারবেনা । (€কবিনের দিকে দুজনেই চলে গেল। কিছুক্ষন মঞ্চ 

ফ'কা। কলবুক হাতে ঘণশ্থাম যাচ্ছে, ইতিমধো ঢুকলেন ষ্রোরকিপার ) 

ষ্ট োের-কি ॥ এই যে ঘনশ্টাম, কোথায় চললে বাবা? 

ঘন॥ আপনার ঠেঙ্গেই যাচ্ছিশ|ম, ভালই হয়েছে--আপনি এসে পড়িছেন। 

সামস্ত ডাক্তারবাবু_ 
ট্রে/ব-কি॥ জানি। 

ঘন ॥ আপনি জানালন কি কবি? আর কেউ এরই মধ্যে এষ্টোবে গিছল? 

ষ্টোর-কি ॥ সবই জানি বাবা। সামন্ত ভাক্তারবাবু তখন আমাকে যাচ্ছেতাই 
কবে বললেন, র/গ কবিনি, মানুষটি সং; ওকে লুকিয়েই যে এসব কাণ্ড হলঃ 

তাও টেব পেয়েছি । আগে ভাগে বলে যাই, আমার কোন দোষ নেই। *** 

ওা জবরদস্তি সব নিয়ে গেল। 

ঘন॥ আপনব কোন কথা--বললি বিশ্বেন করবেন নি_আমি বুঝতে পাচ্ছি 

নি। বললেন বটে 'জানি', এখন দেখছি আপনি কিছুই আনেন নি, স্টোর 
[কপারবাবু 

ষ্রোর-কি ।॥ আরো কিছু জানে! নাকি তুমি 1 ***তখনই সন্দেহ হল, ব্যাপায় 

খুব ঘোরালে!। - তা এত রাতিবে আমার কাছে যাচ্ছিলে কেন বাব! 2 

ঘন ॥ কেবিনের পেশেন্ট খাবি খাচ্ছে"*"সামস্ত ডাক্তারবাবু অপারেশন করবেন। 
* ওদিকে এখন- বললি বিশ্বাস করবেন নি--সব রেডি । আপনের কাছে 

যাচ্ছিল।ম, গ্যাস সিলিগার লাগবে, স্ঞালাইন লাগবে, হাজাক লাগবে, 

এই দেখুন রিকুইজিশিন লিপ্।  কাওুটা দ্বেখিছেন, একা আমি কত কী 

করব পেশেন্টও শোষবার আর সময় পেলে নি! বললে বিশ্বেম করবেন 

নি -হয়েকেষ্টা ঝ1টাও ঠিক আজই ডুব দিয়েছে। 
ষ্টার-কি॥ সেই সঙ্গে আমিও ডূবেছি বাবা। রিটায়ার করতে আর কটা 
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বছর বাকি, এখন একটা কিছু গোলমাল হু'লে-_তুমি ভাকতরবাবুকে একটা 
খবর দাও. বাবা ঘনগ্ঠ।ম। 

ঘন॥ উরে ব্বাবা, এখন কাছে ষেতি পাবব না, অমন যে মন্দির! দিদিমণি 

তিনিই ঝলে-_বললে বিশ্বাস করবেন নি পোষ বেড়ালের মত পায়ে পায়ে 

ঘুর ঘুর করছে। এখন কিছু বলতি গেলি, বুঝতি পারছেন? 
ট্ো-কি ॥ তাহলে কি হবে? 

ঘনশ্।াম ॥ কিসির কী হবে? 

ষ্টোবকি ॥ রিকুইজিশন তে! লিখেছেন উনি, কিন্তু ওঁসব কোখেকে দেব! ষ্টোরে 
একে তো কিছুই থাকে না, তবু যা ছিল সব বে"টিয়ে, বলতে গেলে, একটা 

গোটা ও-টি তুলে নিয়ে গেছেন বোস ডাক্তার! এ]নেসাথেসিষ্টকেই ঝা পাবে 
কোথায়! তিনিও তো গেলেন । সঙ্গে সেই লোকটা-_ এম এল এ, আবার 

ইলেকশনে ঈী।ড়াচ্ছে--কি চোপা ! কত করে বললাম, গ্যাস কেম্পাণীতে 

ধর্মঘট চলছে, মাত্র একট! পিলিগার আছে ই্টকে, ওট। দিলে চলবে না, ত৷ 

কে কার কথ! শোনে! 

ঘন॥ সর্থনাশের মাথায় বাড়ি! এখন কি হবে তাহলি? 

ষ্টোর-কি ॥ একট! রিকুইজিশন পর্যন্ত লিখে দিয়ে গেল না, আমার ক এখন 
মেলেকি করে! বলে, এস ডি এম ও-র চিঠি আছে, দেখালও একবার, 

কিন্তু যাবার সময় সেটাও নিয়ে গেল। ..* আমি এখন খাতায় কি লিখি? 

ঘন ॥ দাড়ান, আমি গে বলি দেখি। মহা ঝামেলা হল দেখছি। ( বলতে 

বলতে প্রস্থান । বাস্ত মন্দ্িবার প্রবেশ ) 

মন্দিরা ॥ এই যে কানাইবাবু, ঘনশ্াম গিয়েছিল আপনার কাছে? দেখা হয়নি? 

্টোরকি ॥ ওতো ও-টির দিকেই গেল। 

মন্দিরা ॥ সব দিয়েছেন? রর 

ষ্টোর-কি ॥ গ্যাস সিলগুর পাব কোথায় £ 

মন্দিরা॥ সেকি! নেই? 

ষ্টোরকি॥ সেই কথাই তো বলতে এসেছি.*'ঘদি জানতাম কেবিনে এমন জরুরি 

কেস রয়েছে--একটি মিলিগ্ার ছিল ই্রকে, তাও বোস ডাক্তারবাবু নিয়ে 

গেলেন পলাশপুরে । ( উত্তেজিত স।মস্তর প্রবেশ ) 

সামস্ত ॥ তাহলে আর কি! অপারেশন থিয়েটারের ঠাণ্ডা টেবিলের ওপর 

ছেলেট। শুয়ে থাকুক, ওষুধ নেই, ইনজেকশন লেই, গ্যাস নেই স্যালাইন 
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নেই, শুধু আমবা আছি। --*চলুন সবাই মিলে দাড়িয়ে ঈড়িয়ে দ্খি ছেলেটা 
কেমন একটু একটু ক'রে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়! 

ষ্টোব-কি ॥ পশাশপুরে ঘোষজীর নাকি অনু । **, 

সামস্ত॥ "মামাকে ষদি কেউ বলে একটা শিশড আর একটা বুদ্ধ, একজনকে 

মেবে আর একজনকে বীচাতে হবে, আমি বুদ্ধটিকে মবতে দেব। শিশুর 
সামনে বিবট ভবিষ্যৎ, অনন্ত সম্ভাবন!। 

*্রোবকি॥ আমার ফোন দেষ নেই স্যার, কয়েক বছর পরেই রিটায়ার করব. 

কী থেকে আবার কি হয়)... 

সামস্ত॥। আপনার কোন ভয় নেই, আপনি বাড়ি যান।.- ( ষ্ট োরকিপার 

প্রস্থান করল ) বন্থুণ মিস সেন, বসে থাকা ছাড়া এখন আর আমাদের কোন 

ডিউটি নেই ।*** ( বাইবে দূরে ঘণ্টাধবনি ঢং ঢং) দুটো! বাজল। পেশেন্টর! 

সব ঘুমচ্ছে--.কেবিনের ছেলেটার মাও কি ঘুমুচ্ছে, না তেমনি জেগে বসে 

আছে! আনেন মিস সেন, এসব হাসপাতালের জন্যে কোয়ালিফায়েড 

ডক্টবেব কোন প্রয়োজন নেই। গ্যাপ্রণ পরিয়ে, গলায় একট স্টেথো 

ঝুলিয়ে, অল্প মাইনের চৌকিদাব--ধেমন আমাদের ঘনশ্থাম, হবেকে্ট-_ 
এম'ন কয়েকজনকে বাখলেই হয়, ডাক্তার সেজে পেশেন্টদের পাহারা দেবে। 

মন্দিঘা॥ এ সব সাবডিভিশন হ!সপাতালে আপনাকে তো আর বেশিদিন 

থ!কতে হবে না! ধেথতে দেখতে একদিন কলকাতার কোন বড় হাসপাতালে 

বদলি হয়ে যাবেন। 

সামন্ত ॥ সে জ্জন্তে যে 'একস্ট। কোয়ালিফিকেশনের দবকার হয় তা আমার 

নেই । *** আমি ডাক্তাবি করতে চাই। হাষপাতাল ছোট হোক আর বড় 

হোক, পেশেণ্টেব ব্যথ! যন্ত্রণ। সর্বত্রই এক। বড় হাসপাতালের ওপর আমার 

লে।ভ নেই। .. বড হাসপাতাল মানেই আরো বড় অব্যবস্থা, আরে বেশি 

অবহেলা । দেশের শেতাবাও তা জানেন, তাই নিজেরা ভরসা করে সরকারি 

হাসপাতালে ভর্তি হন না -তাদের জন্যেই ন।দিংহোমগুলোর এত বাড়বাড়ন্ত 

মন্দিবা॥ ( বিষম্ন ) আমাব বাব! হ!সপ।তালে মারা গেছেন । .. 

সমন্ত ॥ মৃত্যু অনেক সময় ঠেকানো যায় না, হাসপাতাল শত চেষ্টা করলেও 
সখ সময় তাপারেনা। .. কিন্তু মৃত্ার যন্ত্রণা আমরা তে। খানিকট। কমাতে 

পা'ধ। ( ঘনশ্থামের দ্রুত প্রবেশ) 

ঘন॥ স্যার, ফেবনের পেশেপ্ট অপারেশন থিয়েট।বে জল -_-জল করছে।*.. 
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ওর বোধ হয় গল। শুকো গেছে- 

মন্দিরা॥ ওর সেন্স ফিরে আসছে !.*বোধহ্য় রিকভার করছে।... 

সামন্ত ॥ দীড়ান।'** ওকে বেডে নিয়ে 'মাসতে হবে-*শ্ঘনহ্াাম এসোতো 

আমার সঙ্গে **" (সামন্ত ও ঘনশ্তামেব গ্রস্থান। বিপরীত দ্দিক থেকে 

ডাঃ বসুর প্রবেশ । ) 

বন্গু॥ এই যেমিস সেন, কীব্যাপার! মুখ চোখ অমন শুকনো কেন? এক 

টিপ ঘুমিয়ে নিতে পারেন নি বুঝি ? 
মন্দিরা ॥ আর খঘুমিয়েছি !'**কেবিনের পেশেন্টকে নিষ্ে য। টানাপোড়েন যাচ্ছে_ 
বন্থ॥ সেই নিউমোনিয়ার কেসট। না? ছেলেটা! তো প্রায় মবাই এসেছে 

হাসপাতালে, ও বাঁচবে না। *** 

মন্দির ॥। নানা, এখন বোধ হয় আবার ভালর দিকে যাচ্ছে, ডক্টর সামন্ক 

দেখতে গেছে, যাবেন? 

বসু ॥ অত এজিলিটি নেই আমাব। *"*সাঝাদিন যা ধকল গেল। সেই 
পলাশপুব থেকে আসছি। ...সারা বাত জাগ।, এখন তে শেষ রাভিব, আর 

কি ঘুম হবে! --.এস ভি এম ও সাহেবের য! কাণ্ড, কি একটু বাথা হয়েছে 

পেটে, অমনি স্দোহ করলেন এযাপেনডিসাইটিস। .. (সামস্তর প্রাঁবশ ) 

এই যে ডক্টব সামস্ত, শুনেছেন বোধ হয় সব? ...পলাশপুরে তো হৈ হৈ. 
ব্যাপার... রিপোর্টার, প্রেস ফটে।গ্রফার, সব একেবাবে তৈরী । ...খুব আাল 

একট পাবলিসিটি হয়ে গেল এই হেল্থ উইকে । কালকের কাগজ বেরুক, 
তখন দেখবেন। ... 

সামস্ত। আপনার বাড়িতে সবাই চিন্তা কবছেশ । 

বন্টু।॥ আরে শুনুন না, ঘোষজীর অন্রখ, চিঠি নিয়ে এলেন অধীর দে, এখান- 

কার এম-এল-এ, খুব ইনফুলুয়েন্সিয়াল লোক, ট্রন্সফ।বট। কবিয়ে দেবেন, কথা 

দিয়েছেন। তখন তাড়া'াড়িতে আপনাকে বল] হয়নি । ... ধ্াাপেনডিস।ইটিস 

মোটেই নয়, সিম্পল একটা পেইন। . তবে এপস ডি এম ও-রও কোন দোষ 

নেই...বলা তো যায় না কিছু, 01610780 £5১008)3101115 তো গুংই। 

সেদিক থেকে ঠিকই কবেছেন। চিঠি পেয়েই 00952:20107-এ লাগতে পাবে, 

এমন সব 31915 নিয়ে আমি চলে গেলাম, ডক্টর ভাওয়ালও [গছলেন ৷ সব 

/৫20%, আমাদের এই উদ্বেগ, ক]1মেবা মাপা শুধু হবি তুলছে। এত বড় 

একটা মানুষ, এখ।লে এসে 1010051 3697)9313 2170 05210096190 এর 
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অভাবে কিছু একটা হলে--ভাবাই যায় না, তাহলে দিল্লী পর্যন্ত আমাদের 
6%1১181291191) দিতে হত । ভগবান বচিয়েছেন। ( ঘনস্টম 7৩3 185৯৭ 

01০15 অই করতে এল ) 

সামস্ত ॥ 038 5 17)10100 ! 

বসু ।॥ আমাদের 0:০170191 9০1101) দেখে ভব।ণী ঘেষ মশ।ই মনে মনে খুব 

খুশি হয়েছেন । বললেন, এসব কি! [২০১৭] 0১৩ ০৪ ঘুরে বেড়াচ্ছি... 

কোথ[ও না কোথাও তো মববই, বয়সও তো হল! এষে দেখছি একট 

[172701515 09৩78002 05650০ বানিয়ে ফেলেছেন । ৃ্ 

সমস্ত ॥ মিস সেন, বারান্দার কোল।পসিবল গেটট! খুলে দিতে বলুন, রাত 

তো প্রায় শেষ হয়েই এল.. মা এসে ছেলেকে দেখে যাকৃ। *** 

বসু ।॥ কেমন আছে আপনাব পেশেপ্ট? শুনলাম নাকি খুব জালিয়েছে 

জারা! রাত। 

সামস্ত॥ আর জালাবে না...ছেলেটা একট, আগে মারা গেল! [পর্দা] 

[ অ্িনয় করতে হলে নাট্যকাবের অনুমতি নেবেন । ঠিকানা £ বৈস্তনাথ 

মুখোপাধ্যায় । বডাল লেন। হুগলি । ] 

এক জনের গঞ্জে / চ্দন পালোধি 
[ অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের পর্দ। খুলিয়া যাইতে মঞ্চে এক বাক্তি দর্শকদের 

সামনে আসিয়া নিবেদন করেন-- ] 

ব্ক্তি॥। নমন্কাব। (প্রযোজক সংস্থা নাম)" তরফ থেকে আপনাদের 

কাছে কিছু নিবেদন আছে। আপনাদের সামনে একটি নাটক অভিনয় করার 

দাগিত্ব আছে আমাদের। আমাদের নাটক “এ ক'জনের গঞ্জো” আপনাদের 

দেখাবা৭ জন্ত আমর! প্রতিশ্রুতিব্ধ। কিন্তু অতাস্ত হুঃখেব সাথে জানাচ্ছি 
যে কিছু আকম্মিক বিপদ্পাতে আমরা “এ ক'জনের গপ্পো” নাটকটি অভিনয় 

কবতে পারছি না। কাবণ--কাব্ণট৷ যদি একান্তই গুনতে চান তবে শুন, 

আমাদের একজন অভিনেত্রীব ম| মাও! গিয়েছেন আজ সকালে । হু'জন 
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অভিনেত। কর্মক্ষেত্রে বদলী হয়ে বাইয়ে চলে গিয়েছেন গতকাল বিকেলে । 

আর--আর তিনজন অভিনেতা কারখানায় আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের 

হাতে গ্রেটার হয়েছেন । তাদের মধোে একজন গুরুতর আহত অবস্থায় 

হাসপাতালে । এমতাবস্থর আমরা কি করে নাটকট] অভিনয় করি বলতে 

পারেন? অথচ, আমরা আপনাদের কাছে টিকিট বিক্রী কবেছি, মঞ্চের 

ভাড়া দিয়েছি, আলো, মাইক ইত্যাদি খাতেও যখ।বথ অর্থবায় করেছি। 

সুতরাং নাফ না করলেই নয়। অতএব আজ সন্ধায় আমরা আপনাদের 

সামনে “এ ক'জনের গঞ্জে” নাটকটি অভিনয় কবতে না পাবলেও একজনের 
গঞ্জো বলব । একজন -মানে একটি লোৌক--তাব নাম গোপাল কাহার। 

'আমার সাথে গোপাল কাহারের দেখা হয়েছিল কয়েক মাস আগে । গোপাল 

কাহার গ্রামের লোক, ক্ষেতমজুব । অন্য সব ক্ষেতমজুবদেন সাথে সে শহবে 

এসেছিল, মিছিল করে বিক্ষোভ জানাতে । কোন্ পাটা হয়ে তা অবশ্ঠ 

আমার মনে নেই । কারণ--আপনাদদেব অনেকের মত আমিও জানতাম 

যে রাজনৈতিক দলগুলে! গ্রাম থেকে মিছিল কবে যে সব গবীব, ক্ষুধর্ত 

মাজুষদের শহবে নিয়ে আসে তারা কোন ম্বাদর্শেণ টানে ম্মাসে না, আসে ক্রিছু 
পয়সা পাবার লোভে । কত পয়সা, তা নিযে 'বগ্ মতাস্তর আছে। 

ফেউ বলেন মাথাপিছু তিন টাক, আবাঁব কেউ বলেন, অত নয একটা করে 

টাকা আর এক বেলাব খাবাব। যাই হোক, এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ 

নেই। মোট কথা গোপাল কাহাব "এই রকম কোন মিছিলেই বোধহয় 

এসেছিল । পথের র্লাস্তিতে আমার দোকানে এসে একটু জল খেতে চেয়েছিল 
হা, আমার একট! মিষ্টির দোকান আছে-_-আমি অবশ্ঠ জল দিয়েছিলাম। 

অল দিতে গিয়ে দেখলাম গেপালেব বা হাতটা নেই। জিজ্েন 

করতেই গোপাল কাহার ০স কাহিনীটা বলল, সেটাই আজ আপনাদের 

শোন/ব। গোপাল কাঞ্চাব যে গ্রামে থাকে, তার ন।ম- নামট।- থাকৃগে, 

এই বাংলাদেশেরই কোন একটা গ্রাম- সেই গ্রমেব আশেপাশে দিশখান' 

গ্রামের মধো সব চাইতে খ্যাতিমান পুরুষটি হলেন শ্রীগ্রসর হালদরাব মশায়, 

পরম বৈষ্ণব । এ যে এসে গেছেন হালদাব মশায়। ( মঞ্চের আলোকিত 

ংশে দুইজনকে উপবিই দেখা যায় ) আজে না, এ ওপরে নি বসেছেন 
তিনি হালদার মশায়ের গুরুদ্দেব গৌঁসাইজী আব পদতলে বনে আছেন 

&ালধারমশ।য়। কি বলছেন ও? শুনবেন নাকি? 
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গেঁসাই ॥ বুঝলে প্রদর, বিষ হ'ল বিষ। বিষ ছেড়ে রাখতে লেই। তাকে 

আত্মস্থ করো! । করস্থ করো। তাকে ছেড়ে রাখলেই অনর্থ ঘটবে। বিষকে 
মস্থণ কবেই "অমৃত পাওয়া যায়। তেমনি বিষয়কে অদসদ্ কিবেচনায় বাবহার 
করেই বিষদ্বোসীর্ণ হওয়া ষায়। অর্থাৎ কিনা প্রভুর শ্রীচরণে মুক্তি লাভ কর! যার 

প্রসন্ন ॥ ( দীর্ঘশ্বাস ) আর বিষয় -.. 11! 

বক্তি। ওকি! হালদারমশায় অমন হা-ছুতাশ করছেন কেনা? গৌসায়ের 

প্রতিটি আদেশই তো তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন। আদাসদ্ বিবে- 
চনায়ই বিষককে ব্যবহার কবছেন তিনি। বংশ/সুক্রমিক দান-ধান তো 

তাদেব কম নয়! দাতব্য-চিকিৎসালয়ে যদ্দিও প্রাচীন কবিরাজী মতেই 
ব্যবস্থা, কারণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলিকে দুচোক্ষে দেখতে পরেন 
ন৷ হালদাবমশায়। বাড়ী৭ ক্রিয্াকর্ম উপলক্ষে ্বগ্রাম এমনকি অঃশেপাশের 
নিঃস্ব দুঃখীদের বস্ত্রবিতরণ, মাসান্তে একবাব বৈষ্ণবসেবা। আর আছেন 

গৃহদেবতা ষুগলকিশোব। পাকা মন্দির, বাধানে। ঘাট পুকুর, আম-জামের 
মিপ্ধ হায়।য ঠাকুব গ্রতিষ্ঠিত। সেবাইত, নিত্যভোগ, ন্বর্ণাপস্কার, ঠাকুরকে 

নিবেদিত ছু'শ' বিঘা ধানী জমি। অনাথ এবং অনন্তে।পায় আত্মীয়-স্বজন- 

কেও তিনি তাব সংসাবেব ন্নেহচ্ছাযায় আশ্রয় দিয়েছেন। এ সমম্তই তো 
তব বিষকে সাসদ্ বিবেচশার ব্যবহার কবার প্রমান। তবে? তবে 
কিসেব জন্য এমন ভেঙ্গে পড়ছেন প্রসন্ন হালদা মশায়? 

গেঁস।ই ॥ তোমাকে বড়ই বিচলিত দেখছি প্রসন্ন ? 

প্রসন্ন ॥ প্রভূ, আপনি তো অস্তর্ধমী। আমি যেকি কঠিন সমস্তায় পড়েছি, 
তাতো! আপনার অজান] নয়। প্রভূ, আমার যুক্তির উপায় করে দিন। 

(গৌসাই-এর পায়ে মাথা কুটতে থাক । গৌঁসাই ধ্যানস্থ হন।) 
বাক্তি॥। ও! প্রসন্ন হালদারমশায় তবে মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়েছেন? আহা! 

বড়ই সাত্বক প্রকৃতির বৈষ্ণব অ।মাদের হালদধারমশায়। 

গৌসাই ॥ বল তে। প্রসন্ন, পৃথিবীতে সর্ব।পেক্ষ। কঠিন কাজটি কি? (প্রসয় 
খুবই [বিব্রত হয়ে পড়ে )- পারলে নাতো? ন্বধর্মে স্থির থাকাট|ই সর্ববা- 
পেক্ষ৷ কঠিণ কাজ। এই দেখন। কেন, তুমি পরম বৈষ্ণব, তোমাকে ম্বধর্ম 
চ্যুত করার অন্তে বিশ্বময় মানুষদের চেষ্টার অস্ত নেই। 

প্রসন্ন ॥ প্রভূ, ঈর্ধাপরাদ্ণ ম।সুষ আমার জমিজম। জবরদখলের ষড়যন্ত্র করছে। 

পৌস।ই॥ (ব» হাসি) এগুধু তোমার একার সমন্তা নয় প্রাসন্র। এই 
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একটা দুষিত হাওয়া! বইছে সর্বজ-_রাধামাধব--রাধাযাপব (ধ্যানগ্থ হন) 
প্রসঙ্প॥ (বাকুল ) গুরুদেব, এক্ষেত্রে আমি কিকরব1 এই হিংসায় পাগল 

ছোটলোক চাঁষারদের হাত থেকে বিষয়রক্ষার কোন পথই তো৷ আমি দেখতে 

পাচ্ছি না। আমার নির্দেশ দিন প্রন । 
গেঁসাই॥ প্রসর 

প্রসন্ন ॥ বলুন গুরুদেব। 

গৌঁসাই ॥ ধর, তোমার এক ছটাকও বিষয় নেই৷ 

গ্রসর ॥ গুরুদেব 

গেঁসাই॥ (৮ক্ষু মেলিয়া স্মিত হাসেন) "মামি তোম'কে শুধু ধরতে বলেছি, 

গ্রগন্প। ধর, তোমার যদি এক ছটাকও বিষয় না থাকে, তাহলে? 

প্রসন্ন ॥ আজ্ঞে -তাহলে - তাহলে -__গ্রভূ, আমি পাপী-তাপী লোক-_ আমাকে 
ছলন। করবেন না-_-মামি আমি - 

গৌলাই ॥ (স্মিত হাস্তে হাত তুলিয়া প্রসন্নকে আশ্বস্ত করেন ) প্রসন্ন, তুমি 

বিষয়হীন হলে, এই দেবসেবা, শিখব দুঃনীদেব দানধ্যান, দাতব্যচিকিৎসালয়, 

বৈষ্ণব সেবা ইত্যাদি তুমি কি চালিয়ে যেতে পানবে? 

প্রসর ॥ আজে, তা আব কি কবে পাবব। 

গেসাই ॥ তাহলে, তোমাৰ ধামিঞ্ত।ব মাধ্ামই ভল বিষয়। ঠিক কিনা? 

প্রসন্ন ॥ "মাজে, সে তে। বটেই। 

গৌপাই ॥ তাহলে, এ ক্ষেত্রে তোমার ধর্ম বক্ষা আর বিষয় রক্ষা একাকার হয়ে 

গেল সুতরাং বিষয় বঙ্ষার জন্যে যে কোন উপায় তুমি অবলম্বন কবতে 

পার। তাতে তোমার ধর্মহানি হবেনা । 

প্রসন্ন ॥ প্রভু । প্রভু । ( ভক্তি বিহ্বল বস্থ।য় সটান পদতলে নিক্ষিপ্ত হয় ) 

গেঁসাই ॥ রাধামাধব, বাধামাধব' ওঠ প্রসর । আমাকে একটু গ্রভুব মন্দিবে 

যেতে হবে, সন্ধা! হয়েছে। তুমিও কাহারীতে যাও ! গোঁস।ই ও প্রসন্ন 

ধীঁবে ধীরে প্রস্থান করে) 

বাক্তি॥ ধন্য, ধন্য প্রদন্ন হালদাব মশায়! সাতাকাবেব সাধক আপনি, নইলে 

এমন গুরুর সাক্ষাৎ পেয়েছেন! কথায় বলে গুন মিলে লাখে লাখ, শিষ্য ন। 

মিলে এক । প্রসন্ন হালপ্ার মশায় কাছ।রীতে এসে গিয়েছেন । (মঞ্চের 

অপর অংশ আলোকিত হয়। কয়েকজন সভাসদ লইয়৷ প্রসর উপবিষ্ট। 

হাতে হবিনামেব ঝুলি ) 
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প্রসন ॥ মনে বড়ই অশাস্তি, বুঝলে বামাচরণ। 
বাম ॥। আজে তাতো বটেই। 

প্রসর ॥ মানুষের মধো লোভ ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর প্রভাব বড় বেশী করে দেখ। 
যাচ্ছে। পূর্ব জন্মের কর্মফল যে মানুষকে এই জন্মে ভোগ করতে হুবে, এ 

কথাটা আরবিশ্বাস করছে ন! লোকে । কি অধর্ম। কি অধর্ম! ন্যায় 

অন্যায় ভূলে অস্তেব সম্পত্ভিব দিকে হাত বাড়াচ্ছে! 

বামা॥ আজ্ঞে তাতো বটেই। 

প্রসর ॥ কপাল ধলে একটা কথ! আছে। আছে কিনা? 

বমা॥। আজ্ঞে তাতো বটেই। 

প্রসর্ন ॥ দেখ এই কপালের কথায় একট1 কথা আমার মনে পড়ে গেল। 

ছোটবেলায় ঠাকুর্দার হাত ধরে বেড়াতে যেতাম । বেড়াতে বেড়াতে ঠাকুরদা 
জিজ্ঞেন কবতেন, দাছুভাই, কদ্দূর অনধি দেখতে পাচ্ছিস বল দিকি? 

আমি বলতাম, “ওই আকাশটা ষদ্দর অবধি গিয়ে মাটিতে মিশে গেছে, 

সেই অবধি”। ঠাকুরদা বলতেন, *দাছুভাই, য৷ দেখতে পাচ্ছিস, আব য়া 

প।চ্ছিস ন|, সবই তোদের জন্তে বেধে যাচ্ছি” । বুঝলে বাম!চবণ, সেই ষে 
বিষয় সে তো এই কপালে লেখ ছিল বলেই, নাকি £ 

বামা। আজ্ঞে তাতে] ব্টেই। 

প্রসন্ন ॥ তার পর থেকেই কপাল খারাপ হতে শুরু করল। বাবা আর কাকা। 

বিষয় দুতাগ হল। তাবপব আমবা চার ভাই। বিষয়ও চার ভাগ হল। 

অর্থাৎ এই ভাবে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল সেই অথণ্ড বিষয়। আবার আমার 

কপ।লের জোরে যা কিছু করে তুললাম তা ওই ঠাকুরের বিষয়টুকু দিয়ে... 

বামা॥ এগার শো বিষে ধানী, ১৩ টা বাগান, কুড়িটা পুকুর আর তিনটে ঝিল- 
বিল-আর-- 

প্রসন্ন ॥ আহা. বামাচপ্ণ । সেষাই বল, এই খণ্ডত বিষয় সেই অথগ্ডের 

তুলনায় কত অকিঞ্চিৎকর বল তো। 

বামা। আজ্ঞে তাতো বটেই। 

প্রস্ন॥ গৌসাই বলতেন, “মানু তার অখণ্ড ত্বকে প্রতিনিয়ত খণ্ড খণ্ড করে 

চলেছে। লোভে, ক্রোধে, কামে প্রতিনিয়ত খণ্ড খণ্ড হচ্ছে মানুষ" । 

বলতেন, প্প্রসন্ন, খণ্ড থেকে অথণ্ডের দিকে যাত্রা করতে শেখঃ তবেই 

সার্থক%তা5। 
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বান।॥ আহা, ঝাণী তো নয় যেন অমৃত! 
প্রসঙ্গ॥ আমিও প্রত্ুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা কৰে চলেছি। 

কিন্তু দেখ, বামাচরণ, সেখানেই যত ঝ।মেলা, যত বিপত্তি! 
বামা॥ আজ্ঞে তাতো বটেই। 

প্রসন্ন ॥ হ্যা, সেহ কপালের কথায় আবার আসছি। কপালের লিখন 

পাণ্ট!নে। কি মানুষের সাধ্যি? নাকি দল বেঁধে অগ্ভের সম্পত্তি জবরদখল 

করলেই রাতারাতি কপাল পাল্টে যায়? (মঞ্চের এক পার্খে গ্রসেনিয়ামের 

ধারে চীৎকার শোন। যায়) 

নবীন ॥ হ্যা, হ্যা হ্যা। ই ভাবেই কপাল পাল্টাতি হবেক। একজন মেইবে 

মেইরে কপাল ভাঙ্গবেকঃ আর তুমি বুইলবে কপালিব দোষ খগ্ডাবে কে? 

ব্ক্তি॥। সনাতন দাস মার তার ছেলে নবীন দাস। 

সন! ॥ ই সব কথা কুথাকে শিবিছিস? ইতো লুন্দরবাবুর ছুট ছেইলে।ট। 

বলে। ই ফ্র কথা ঠিক লয় লবীন। 
নবীন ॥ আলবাৎ ঠিক । ইভাবেই মোবা কপাল পালটে ফেলব। 

সনা॥ গায়ের জোরে জমিন দখল করবি? খুন খাবাপী কববি? 
নবীন ॥ হ্যা কবব। উয়ারা গায়ের জোর দেপায় না? খুন-খাবাপী করে না? 

সনা॥ ই বেমাইনী হবেক, লবীন ই বেমাইনী হবেক। 

নবীন ॥ হোকগেষা ই আইনট। মোবা মানবো নাই। মোবা লতুন আইন 
বানাবো । 

সনা॥ চ।ষাব বিটা চাষা, হদ্দ মুখ্যা। তু ঝানাবি আইন। ভারী আইন- 

বানানেওয়াল। হইছিস তু । আইন বানাবে! আইনটা ছেলের হাতের 
মোয়! বটে? 

নবীন ॥ ঠেচাও কেনে? যি আইনটে ররিছে সিটা গায়েব এতগুল!ন মানুষের 

মধ্যি কেবল এ হালদাবমশ।র কাজে লগছে। ইব জন্যি আইনট। মের! 

মানব নাই। মোরা এমুন একটা আইন বানাবে ঘিটা গশুদ্ধ, লোকের কাজে 

লগবে। একটা বলদ কেনার টাস্ক ধার দিয়ি তোমার পাচ বিঘে জমিন 

হালদারমশ] নিতি পাবে যি শাইনে, সি আইনটে। মোরা গঝড়য়ে দুব। 

সনা॥ পাচ বিঘ্বে জমিন_সি তো গুষ্টিব পেট ভরাতে-_রাকুসে গুষ্টি _ 
( কাদিয়া ফেলে ) 

ব্যক্ত ॥ এই বকমই হয়। সন।তনের পাচ বিষে জমি--ওর শেষ সম্বল-- 
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হতগ্থাড়া হয়েছে এগার বছর আগে । আজো সন।তন জনিটার ছুঃখ তুলতে 

পাবেদি। 'জমিট।র কথ! উঠলেই সনাতন কেঁদে ফেলে। তখন ওর সাথে 

আর কে'ন কথাই চলেনা । নবীন তাই সরে পড়ল। (নবীনের প্রস্থান । 

সনাতন ধীরে ধীরে কাছারীব দিকে যায়) 

প্রসয় ॥ তবেই দেখ ঝামাচরণ, সনাতন দ|সের ছেলেটা- ওই নবীন না কি 

নাম_ সেও এ ভাবে কপাল ফেবাবার অন্তে যড়যস্ত্র করছে--এট। কি চিস্তার 

কথা নয? 

বামা॥ বলেন কি আজ্ঞে, নবীন? গ্রাযা, ষে কিনা আতুড়ঘর থেকে বেরিয়ে 

এসে আপন।ব বাড়ীতে এই ঘোগান্টি হোল! সে এই কর্মেষে।গ দিয়েছে? 
বাম-রাম-রাম--ঘোর কলি-- 

প্রসন্ন ॥ তবেই অনুমান কর বামাচরণ, আমি কি রকম অশাস্তিতে আছি। 

আমি অবশ্ঠ সনাতনকে ডেকে পাঠিয়েছি। (সনাতন প্রবেশ করে কাছারীর 
ংশে) 

সনা। আমায় ডেকেছেন আজে ? 

প্রসর্ন ॥ কি জব শুনছি সশাতন ? 

জনা ॥ আজে? 

প্রসন্ন ॥ তুমি কিছু আন না? 

সমা॥। আজে, না। 

গ্রসন্ন ॥ ছেলের মতিগতির খবর রাখো কিছু? 

সনা॥ আজে, তেমন কিছু তো লজরে পড়ে নাই। 
প্রসন্ন ॥ তোমার নজর এখন আর ঠিক নেই সনাতন । 

সনা॥ তা হবে, আজ্ঞে। বয়েস হয়িছে। ছানি পড়িছেচোকে। আগের 

মতুন আব ঠাহুর কত পারিনে। লজবের বেশ গোলমাল হয়িছে ঘটে। 

প্রসন্ন ॥ আমি সে নজরের কথা বলিনি সনাতন। ছলে আজকাল কি করে 

তাব হদিশ রাখো? 

সনা॥ আজ্জে ষোয়ান সে।মত্ত ছেলে, বাইরে কি করে তার খপর আমি বুডো 

মানুষ কি করি রাখবো বলেন? তবে, আপনাদের চরণসেবার ফলে ছেলে 

অ।মার ঘবে অবাধ্যি লয়। 

প্রস্ধ ॥ সনাতন । 

সনা। বঙ্সুন, অ।জ্ে। 
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প্রসন্ন ॥ আমর! যে বৈষঃব, সেটা তুমি ভূলে যাওনি নিশ্চয়ই । 

সন1॥ আজ্ঞে, সেট] কি আমি ভূলতি পারি ? 

প্রসন্ন ॥ ক্ষমাই তে! ৫বফবের ধর্ষ সনংতন1? (সনাতন নীরব ) কই, জবাব 

দাও, ক্ষমাই তো বৈষ্চবের ধর্নাকি? (সনাতন নীরব ) আমার বাবা 

তোমাকে ক্ষমা করে অন্যায় কবেছিলেন, না? আমার বাবা আদালতে 

ডিক্রী জাবি করলে তোমাৰ অতবড় দেন! ধু পাঁচ বিঘে জমিতে শে|ধ হত 

না। ভিটেমাটিতেও টান পড়ত। ভিন তোমার ভিটেমাটি ছেড়ে দিয়ে 
বৈষ্ণবের মত কাজ কবেন নি,না? কই, জবাব দ1ও। 

সনা॥ দক্ষিণেধ বিলির ধারে পাচ বিঘে জমন্-_বিলিব জলে সোনা ফলতে। 
জমিনটায়। মাত্বব একটা বলদ কেনা টাকাব জগ্তি_ ( হাউমাউ করির়। 

কাদিয়! ওঠে) 

প্রসরন॥ (চীৎকার ) ছেলেকে সমঝে দিও সনাতন । এক দল ছোটলে।ককে 

ফু"সলিয়ে শিয়ে আমাব জমিব ভ্রিগীমানায় যেন না ঘেসে। ফল খুব থাবাপ 
হবে। বৈষ্ণব বলে ডাকাতকে ক্ষমা কবব শা, বলে দিলাম। 

সনা॥। আজ্ঞে, দুব, ছেলেকে আ'ম সমঝে দুব মাত্তব একটা বলদ কেনা 

টাকার জগ্ভি ২ (বিড় বিড় ক'বতে করিতে বাহিব হইয়া যায়) 

প্রসন্ন ॥ আস্পর্ধা একবার দেখ বামাচবণ। এই জঅদাতন, সোজ। দীড়িয়ে 

কথ। বলতে পাবেশি কোন দিন। একটা কথা বলতে পাচবার থেমেছে। 

আজ তারও পিপুব প্রভাবে কতদুব অধঃপতন । অজহা, বামাচরণ অসহ্য ! 

ব।মা॥ আজ্ঞে তাতো বটেই। 

প্রসন্ন ॥ তাহলেই দেখ, বামা৮বণ, কি রকম অশান্তিতে আমি আছি। 

বামা। আজ্ঞে তাতো বটেই। 

প্রসন্ন ॥ ই, শোন বামাচবণ । 

বামা॥। সাজে, বলুন । 

পুসরর ॥ কাল সকালে তো হেতমপুরের দক্ষিণেব নাবাল জমিট।র চাষ শুরু কবতে 
হবে। তা সেখানে তে! আবাব গত সনে জনা কয়েক চাষ করেছিল, সে 

বেটাদেগ উচ্ছেদ +রতে হবে। 

বামা॥ সে সব আমিঠিক কবে রেখেছ অজ্ঞে। মধুকে বলে দিয়েছি, জনা- 

কতক নিয়ে যাবে আব অমি তোযাচ্ছিই। 

প্রসন্ন ॥ বেশ, বেশ থয! প্রয়োজন সবই করবে। 
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প্রসন্ন॥ ভাল কথা, শোন বাম।চরণ, আজ বাত্তিরে এ এম-এল-এ বাবুটি- কি 
ঘেশ নাম? 

বামা॥ আজ্ঞে, জগতবাবু। 

প্রসন্ন ॥ ই), এ জগতবাবু আব থানার বড়বাবুকে আসতে বলেছি। কিছু 
পব।মর্শ আছে। তা তুমি তোমাব বাডীতেই এদের খাওয়। দাওয়ার ব্যবস্থাট! 
করে বেখ-_ 

বামা॥। আজ্ঞে, আমাব বাডীতে _ 

প্রসর ॥ আহা, এরা যা পাবেন সে তো আমার বডীতে হতে পারেনা । জীব- 
হতো তে। আমাব বাড়ীতে _বাধামাধব-বাধামাধব-_বুঝলে তো ? 

বাম ॥। আজে-__ 

প্রসন্ন ॥ যাবার সময় ট।ক! পয়স| নিয়ে যেও । আমি একটু বিগ্রহার্শন করে 

আমি। (দুই জনেই প্রস্থান কবেন। গুরুগর্জনে জ"কিয়ে বৃষ্টি আসে ) 

[ থানা । বডব।বু অর্থাৎ ও-সি একজন হাফপ্যান্ট পরা কনষ্রেবলকে খুব 
উত্তেজিত ভাবে ধমকাইতেছে ] 

ও-সি॥ বুডে! ভাম--চাকবী হয়েছে কবর? এটা ক'বছর চাকরী হয়েছে? 

কনঃ॥ বাইশ বছর। 

ওসি॥ বাইশ বছর। ব্যাট] বাইশ বছর চাকরী কবেছ। কত জনকে হাজতে 

চুকিয়ে পয়সা খেয়েছ। আর বান্চোৎ এখন নিজেই যে হাজতে পচবে | 

কিকবেনিল? যা বলতে পারছ না কেন? 

কনঃ॥ আইগ্যা_ 

ওসি॥ চোঁপ শালা তোমার অন্তে আমার সাটিস-রেকর্ড পর্যন্ত খারাপ হয়ে 

গেল। শাল ভোদ1ই-_বুদ্ধ, কোথাকাব-_ 
কনঃ॥ হুদহুদ গাইল পাড়তাছেন কান- আমি-- 

ওসি। না- গাল দেবে না। তোমাকে জামাই আদরে বাতাস করবে। বলি 

বডীধ বৌকে রাখতে পেরেছ 1 নাকি তাও কেউ নিয়ে গেছে? হ্যাই-_ 

কনঃ॥ আপনে ধামাকা খারাপ কথা কইতাছেন _ 
ওসি ॥ খামোক11 এনা, খামোকা? ইয়ের ভাই বলেকি? 

কনঃ॥ 'আবারও গাইল পাড়েন? 

ওসি॥ চোপ.। খল তব, বল তোব রাইফেলটা কি কবে নিল? আমার 
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শ্বগুরবাড়ীর কুটুম এয়েছেন। হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে গেল-- 

এখন ওকে আদর করতে হবে । নিজের যা ধটাবার তে! ঘটিয়েছ। এখন 

আমার চাকরীর পধ্যস্ত ইয়ে মেরে দিয়েছ, কি করছিলে? ঘথুমুচ্ছিলে ? 

গীইয়। ভূত --ইনকম্পিটেন্ট --বাষ্টার্ড-_ 

কনঃ॥ স্তাখেন ভাল অইব না কইলাম । হুদহুদ গাইল--- 

ও সি॥ চৌোপ- চোপ শালা_ রাইফেল নিল ফিকরে? বলকি করে রাই- 

ফেলট! নিয়ে গেল? 

কনঃ॥ ( চীৎকার করিয়া)চুপ মারেন দেহি । 'দওনে মইধ্যে দিছেন তো 

একখান হাফপা।ণ্ট। তার ঘেরথান এতবড-- ফতব্ ফতব্ কবে। ভিতরে 

হাত ঢুকাইয়া যতই কসে _ক্রেমেই আমাব মুষ্টি শিখিল অন্ন। আমি কি 

করুম? এ"]:? "মামি কি করুম? (ও সি. হতবাক । আশেপাশের 

কয়েকজন ফিক ফিক করিয়। হাসিতে থাকে । ও. সি. এক হুঙ্কার দিয়া 

তাহাদের থামায়। ) 

ও সি.॥ হ।সছ কেন? (টেলিফোন তোদে ) -স্ত্যাবং আমি বংশীদরোগ। 

কথা বলছি। আমার একজন কনঃট্টবলেব বইফেল ছিনতাই হয়েছে। 

(সাথে সাথে অপবপক্ষের চীৎকারে কান হইতে রিসিভ!রটা সরাইয়' বাথে ) 

--কি বলছিলেন স্যার 1 -না ন্যাব শুনতে পাইনি --না, আপনি চীৎকার 

কবছিল্নে সেই জন্যে ফোনটা সপ্িয়ে রেখেছিলাম বলুন স্যার--কি কবে? 

-- সোজা ব্যাপার স্যার, প||ণ্টে হাত ঢুকিয়ে- আজ্ঞে না, প্যান্টের ভিতব 

রাইফেল কি কবে থাকবে? আজ্ঞে নিজের প্যাণ্টের ভিতবে হাত দিয়ে 

দেখুন বুঝতে পারবেন - (ফোন সরাইয়া পেয় একটু পবে) হ্যালো, স্যার 

বলুন__আজ্ঞে না, শুনিনি-এ একই ব্যাপার স্ার-বদলী1 নাস্তার, 

আপনি আমাকে বদলী করবেন না, সে আম জানি--হাঃ হা:- মধু সাহাব 

মদের ভাটির কমিশনটা *.. না-না-- নেশা কবিনি। বাতের বেল! নেমন্তন্ন 

ছিল গ্রসযন হালদাবেব বাড়ী। আমার আর জগতবাবু€ সেখান থেকে 

নেশা! ঘা হয়েছিল, থানায় এসেই চটে গেছে _ জগতবাবুকে থানায় আটকে 

রেখেছি-_না, না, এ্যারেই নয় _ বাড়ীতে কি করে থাকবেন--আমার কাছে 

প্রটেকশন দেবার মত ফোর্স নেই- মেটে পাচজন-_কুম্বিং কবব1-ঠিক 
আছে-ফেোসঁ কখন আসবে 1-_ছুপুব নাগাদ? ঠিক আছে। হ্যা এ 

হাফপ্যান্ট পরা মালদের এপান থেকে জরিয়ে নিন স্ার। (হঠাৎ 
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নিজের হাফপাপ্টের দ্বিকে নঙ্জর পড়ায়, ছিভ' কাটে) স্বামি? আজই 

পাণ্টে ফেলব স্যার। শর্টক আছে। (ফোন টিসি কালকে পুরে কোর্স 

আসছে। সন্ধ্যেবেল। কুম্বিং হবে। টু 

২য় কন:॥ কুমির করবেন? 
ওসি ॥ (স্থির দৃষ্টিতে তাকায় ) কুম্বিং অপারেশন । ( ১ম কনউবলকে) কাল 

সকালে সদরে গিয়ে রিপে।্ট করবে। জগতবাবু , আপনাকে থানায় আর 

থ[কতে হবে না। বড় সাহেব ঝলে দিয়েছেন_- 

জগত ॥ (আতঙ্কে) এটা, তবে আমি কোথায় যারো? 

ওসি॥ ঘাবড়াচ্ছেন কেন? কাল রাত থেকে আপনার বাড়ীতেই ফোর্স থাকবে। 

এঃ, মেজাজটাই দিলে মাটি করে। আপনার কাছে কিছু আছে নাকি? 

অগত।॥ হ্যা-তা--একট। তো ছিল আমার ব্যাগের মধ্যে । 

ওসি ॥ নিয়ে আন্গন। (জগত ইতঃস্তত করে) ও- আচ্ছা, বারান্দাটাও 

পেরোতে ভয়! (২য় কে) এই তুমি যাও তো জগতবাবুর সঙ্গে। (২য় 

কনষ্টেবল ও জগতবাবুর প্রস্থান । ১ম কনষ্টেবলকে ) তুমি হা! করে দীড়িয়ে 

আছ কেন? ছুটে! গেলাস নিয়ে এস। (১ম কনষ্টরেবল প্রস্থান করে ) মধু 

সাহাকে আর একট। পেটি পাঠিয়ে দেবার জন্তে বলতে হুবে। বান্চোৎ 

আজকাল বড় বাজে মাল দিচ্ছে। (একট। খাতা খুলিয়! কিছু দেখিতে থাকে ) 

ব্ক্তি॥।॥ আপনার! কি বিরক্ত হচ্ছেন 1 ভাবছেন, এ কি ধান জানতে শিবের 

গীত? একটু ধৈর্য ধরুন, গোপাল কাহারের দেখা পাবেন। কি জানেন, 

গোপাল কাহারের নিজের গঞ্পটা খুবই ছোট, সাধারণ। যেমন মানুষটা 

নিজেও ছোট, সাধারণ-_-এক কথায় বোকা । তবে ওর গঞ্সের পটন্ভূমিটা 

মস্ত বড় আর সেটাই আসল। ওকি, থানায় আবার কাকে ধরে নিয়ে এল? 

এ যে মাষ্টার মশাই! (জাব-ইন্সপেক্টর মল্লিক, মাষ্টার মশাইকে লইয়া 

প্রবেশ করে। মাষ্টার মশ|য়ের কোমরে এবং হাতে দড়ি বাধা এবং দড়ির 

প্রাস্ত ভাগ তৃতীয় কনষ্টেবলের হাতে। ওসি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়! থাকে ) 
মল্লিক ॥ স্যার, আপনার আসামী । 

ওসি ॥ ছি-ছি--ওকি করেছ মল্লিক! এ ভাবে একজন শিক্ষিত ইংরাজী জানা 

মানুষকে বেঁধে আনতে হয়? তাওযবেসে লোক নয়, খোদ মাইর মশাই। 

খুলে দ1ও, খুলে দ1ও। 
মাষ্টার॥ আমাকে এ ভাবে নিয়ে আসার-কারণ। 
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ওসি& কারণ? ও, কারণ। বলছি, বলছি। কিন্তু এ ভাবে নিয়ে আসাট। 

আমার মোটেই পছন্দ নয়। ( উঠিয়! দড়ি খুলিবার চেষ্টা করে ) শাঃ- এমন 
বাধন যে খোলাই যাচ্ছে না। জরি মাষ্টারমশাই, আপনার বাধন এমনই 

শক্ত যে খোল! আমার সাধ্য নয়। (€ বসিয়া পড়ে) 

মাষ্টার॥ আমাকে এভাবে নিয়ে আসার কারণ কি? 
মল্লিক ॥ আত্মে কথ! বঙগুন। 

মাষ্টার॥ কেন? আপনার ভয়ে? 

ও সি॥ মাষ্টারমশাই, এটা আপনার স্কুলবাড়ী নয় আর মল্লিক আপনার 

ছাত্রও নয়। 

মাষ্টার ॥ সেটা আমার জানা আছে। আমাকে এখানে কেন এনেছেন, সেটাই 

বলুন। 

ওসি॥ কেন, আপনাকে বলিনি? মল্লিক? ও, আচ্ছা। সেদিন আপনার 

স্কুলে একটা খুনী আসামীকে শেল্টার দিয়ে আপনি গণতন্ত্রকে বিপন্ন করেছেন । 
মাষ্টার॥। আমি কোন খুনী আসামীকে চিনি না। একই কথা বারবার 

বলছেন আপনারা। 

ও সি॥ ঠিক। একই কথ! বার বার বলতে বাধ্য করেছেন আপনি । দিন 

যখন আমি স্কুলে যাই খুনীটাকে ধরবার জন্যে, আপনি বাধা দিয়েছেন। কি 

ষেন একটা--ও, হ্য।-_শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশকে প্রবেশ করতে দেবেন না। 
বলেছিলেন কি না? 

মাষ্টার॥ সেই একই কথা আমি এখনও বলব আমি শিক্ষাগ্রতিষ্ঠনে পুলিশ 
এবং খুনী কাউকেই ঢুকতে দেব ন|। 

ও সি॥ বেশ বলুন। এপন আমার একটি প্রশ্ন আছে। সেটা হল, সেই 

খুনীটাকে আপনি কোথায় সরিয়েছেন । এট! আমাকে বলে দিন। তাবপর 
আপনা ছুটি । 

মাষ্টার ॥। আমি কোন খুনীকে চিনি না। অতএব আপনা প্রশ্থের উত্তব 

আমার জানা নেই। 

ও সি॥ ও, আচ্ছা! (মল্লিকের দিকে অর্থপুর্ণদৃষ্টিতে তাকায়। মন্ত্রিক ও 
তৃতীয় কনষ্রেবল মাষ্টারমশায়কে লইয়! প্রস্থান করে) সেদিন অতগুলে। 

লোকের সামনে আমাকে খুব নাকাল করেছ। আজ মজজাট। বোঝ । 

জগতবাবু কি করছেন? একেবারে চোলাই করে আনবেন নাকি? এই 
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কৌন হার--জগতবাবুকে। দেখে1--( জগতের প্রবেশ সাথে ১ম কনষ্টেবল 

দুটি গ্লাস হাতে ) 

জগত।॥ দেখতে হবেনা। এসে গেছি। 

ও সি॥ বাচিয়েছেন। আপনারা হলেন সরকারী সম্পত্তি। পাহারা দিয়ে 
বাখতে আমাদের প্রাণ ওঠগত। (বোতল খুলিয়। গ্লাসে ঢালে । জগতকে 
দেয়।) নিন। (চুমুকদেয়) আঃ! (১ম কনস্টেবলকে )--এখানে ই! 
কবে দেখছ কি? বাইরে গিয়ে বস। ( ১ম কনষ্টেবল প্রস্থান করে ) 

জগত ॥ নবীন দাস ছোড়াটা খুব বেড়েছে বুঝলেন বংশীবাবু। ওকে একটু 

সায়েস্তা করতে হবে। 

ও সি॥ হবে, হবে। কাল ফোর্সটটা এসে যাক। তারপর দেখবেন। 

( মদ্যপান) হ্যা, আপনার গ্রতিবোধ বাহিনীর কি হল ? 
জগত ॥ কি করে আর হবে? বেরুতেই পারছি ন।। 

ও সি॥ আচ্ছা এম, এল, এ, হয়েছেন আপনি । নিজের এলাকায় একা 

বেকতে পারেন না। 

অগত॥ আপনিও এ কথা বলছেন? 

ও দি॥ বলব না কেন”? বাইরে অবন্থ বলি না। কিন্তু কথাটা তো মিথ্যে 

নয়। অবস্ত অন্ত কেউ বললে মেরে হাড গুড়িয়ে দেওয়ার অর্ডার আছে। 

কিন্তু আপনাদেরও বলিহাবী যাই মশায়। কি অবস্থ! করেছেন এলাকাটার ? 

ভাবুন দিকি, আমি এই থানায় আছি আজ আট বছর। কামিয়ে-জুমিয়ে 
বেশ ছিলাম। চুরিচ।মারি ুএকটা হত, বাস। আর এখন, মারদাজা, 

লুটপাট, কি না হচ্ছে? আব এর পেছনে আপনারাও যে কাঠি নাড়েন সেট! 

কি আমার অজানা? এ'যাঃ, ঘের! ধরিয়ে দিলে! (মদ্যপান) 

জগত॥ আপনার মুখে এসব কথা! ঠিক নয় বংশীবাবু, ঠিক নয়। নিজেকে 
শুধরে নিন। 

ওসি ॥ (নেশা ধরিঘ্নেছে ) কেন হে মাল? আমাকে তন্ন দেখাচ্ছেন? বংশী- 

দাবোগাকে ভয় দেখাবেন না। বুঝলেন? এট রাতের বেল। বাইরে বাব করে 

দেব, পরণের কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে। 

জগত ॥ আপনার কথাট1 একবার ওপর মহলে বলে দিলে- 

ওসি ॥ (ভৃষ্কার) ষান্ না--এক্ষুনি গিয়ে বলুন । যান্ বেরোন দিকি--দেখি 

মুরোদট। কতখানি। হ্যাঃ--ওপর মহলে গিয়ে লাগাবে। (মন্তপান করে ) 
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জগত ॥ ( নীরবে মগ্তপান ) বুঝেছি। আপনার নেশ। ইয়েছে। 
এপি /॥ নেশা হয়েছে! কি একেবারে খাইয়েছেন ধে বলছেন নেশা! হয়েছে? 

ও বেড়ালের পেচ্ছ।প খেয়ে বশী দারোগ।র নেশা হয়না ( টেলিফোন 

বঝাজে। বংশীধরে) কোনবে? ( বলিয়াই বুঝিতে পারে অপর প্রান্তে 

বড় সাছেব। বংশী টেলিফোনটা টেবিলে রাখে এবং একটু পরে তোলে) 

হলো স্যর, বংশী দারোগ! বলছি কেন? শিউচরণ ধরেছিল --হযা, একট? 

আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম--হ'য, আছেন-- (জগতকে ) নিন, 

আপনার ফেন। ( জগত টেলিফোন নেয় ) 

জগত ॥ হ্যালো -হ', বঝলছি। --বলুন। (কিছুক্ষণ শোনে ) --আমার 

পার্টতে ও রকম কোন লোক নেই। না-না--গুগ্ারের নিয়ে আমি পার্টি 

করিন।। --_হ'যা, প্রসন্নবাবুর হয়তো! কিছু বেআইনী জমি আছে। সেট৷ 
আইনী মতেই আমরা বিলি করতে পারব। না- না--কোন হাজাম!র 

সম্ভাবনা আমার এলাকায় নেই। -খুন জথম- এ":--এটা অবশ্থ এই 

প্রথম ঘটল--কিন্তু এগুলো হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা র ব্য।পার,. অ!পনার! দেখবেন । 

--বলেছি তে! আমার পিতে শাস্তিপ্রিয় লোকের।ই কাজকর্ম করেন। 

অবশ্ত-_অবশ্তই পাবেন। _হ]--এসব সমস্তার সমাধান গণতান্ত্রিক 

পন্ধতিতেই করা সম্ভব বলে আমার পার্টি বিশ্বাস করে। - আপনি এ 

ব্যাপারে-__মিনিষ্টারদেব সাথে কথা বলুন--মিনিষ্টারদের সাথে কথা বলুন। 

-হযা-বলুন_- ( কিছু শুনিতে থাকে তাবপর নিম়স্বরে আলাপ করিতে 

থাকে। বংশী দারোগা! এতক্ষন মগ্তপান কধিতেছিল এবং তীক্ষ দৃষ্টিতে 

জগতের টেলিফোনের কথ শুনিতেছিল । এক্ষনে উঠিয়া! ঈড়ার় এবং নিকট 

আসিয়া বাক্যালাপ শুনিবার চেষ্ট। করে। জগত তাহাকে হত দিয়া ঠেলিয়। 

সর।ইতে চায়। কিন্তু বংশী দারোগ৷ বিলক্ষন বলশলী, সে জগতের হাত দৃঢ়- 
মুষ্টিতে ধরিয়! থাকে এবং রিসিভাবের অপর পার্খে কাণ লাগাইয়া, সে দুই 

পক্ষের আলাপ শুনিতে থাকে । গিপলিভাবের দুই পার্থ দুইখানি রুট মৃপ 

পরস্পরের দিকে তাকাইয়া থাকে। এমন সময় প্রবেশ করে সাব-ইন্সপেক্টব 

মল্লিক। সেছুই জনকে অপরূপ ভঙ্গীতে দেখিয়। অবাক হয়। পরে গলা- 

খাক।রি দিয়া দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। রি দুই মৃত্তির তাহাতে কোন 
ভাবাস্তর দৃষ্ট হয়না। ) 

মল্লিক ॥ স্তার, মাষ্টার তে৷ অজ্ঞ।ন হয়ে আছে। জ্ঞান ফিরতে সময় নেবে। 
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এর মধ্যে ওর কেস ভাইরীটা লিখে ফেলি? (বংশী: দারোগা হাত নাসিমা 
সম্মতি জানায়। মল্লিক একবার মৃত্তিদ্ব়কে দেখে। তারপর কেস লিখিতে 
বসে। একট, লিখি! আবার সৃত্তিষয়কে দেখে। ) শ্ার, কি চার্জ লিখব? 

ওসি ॥ লেখ, পকেটে কামান পাওয়। গিয়েছে । 

মল্লিক ॥ আচ্ছা। পকেটে মাস্ত কামন পাওয়া! গিয়েছে। (লেখে এবং 

প্রস্থান করে ) 

জগত॥ আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জগ্ধ আমি 

জীবন দিতে প্রস্তত। গণতন্ত্রের প্রতিটি শত্রুকে খুজে বার করতে এবং ধ্বংশ 
করতে আমার পুর্ণ সহযোগিতা অবশ্তই পাবেন। (টেলিফোন রাধে। 
বংশীকে ) বুঝলেন কিছু? 

ওসি॥ (চিস্তিত)ভী। 

জগত ॥ কি বুঝলেন? 

ওসি॥ শনতন্ত্রের গে।রুকে খুজে বার করতে হবে। 

আগত ॥ কি বললেন ? 

ও পি॥ শনতস্ত্রের গোরুকে - 

জগত ॥ বংশীবাবু! 

ও সি॥ (বিরক্ত) ধ্যাব মশাই, চেল্লাবেন নাতো। (জগত কিছু একট 

বলতে যায়, এমন সময় বাহিবে একটা প্রবল কলরব শোন যায়; *পাকড়ো! 

_-পাকড়ো-শালা ধর শক্ত কঝে” ইত্যাদি জগত ও ওসি চুপ করিয়া 

তাকাইয়! থাকে। একটু পরেই কনষ্টেবলগণ একটি শহুরে যুবককে শৃন্যমর্গে 
বহন কবিয়া আনে। যুবকটিব পোষাক ডিজিয়া সপসপ করিতেছে। 
সাথে মল্লিক |) 

ও সি॥ কি হয়েছে? 

১ম কনঃ॥ আইগ্যা, থানাব দেয়াইলে ফোকাস মাবত্যাছিল--আমি দেইহ্যাই 

একখান হাকার ছাড়ছি কি অক্করে পইড়্যা দৌড়। শিউচরণরে কইলাম, 
আমাব লগে একবার চ' গুঙ্গির গুতেরে ধ্ইর! লইয়া আহি -_-তেো মাউড়ার 

পুতে বন্দুকের বাইরেল ধইরা ফাল পাড়তে লাগছে-_ 
শিউচরণ॥ হা - তু খুব বাহাদুর বাড়ো ! হর, ষব ই টরচ্ মারল্হ তব হুম 

চিল্লপয় লাগল্হ। চিল্লাইল শুন্কে উ ভাগে ল।গল্হ। তব, হুম কহনি কি, 
উকরাকো পাঁঞ্ড়, লে আইল যাব--তো-_ 
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ওসি & ব্যন, বাস--চুপ মার্। মল্লিক কি ব্যাপার? 
মঙ্লিক॥ আজে শ্ঞার, এ ছোকরা রাহ্তায় যেতে যেতে থানার দেয়ালে টর্চের 

ফোকাস ফেলে । এরা চেঁচামেচি করতেই দৌড় লাগায় । আমরা গিয়ে 
আধার ধরে আনি। 

ওঁগি॥ ছ'মৃ! কিহে ছোকরা, নাম কি? 

যুবক ॥ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী । 
ওসি ॥। কোথ! থেকে আসছ? 

যুবক ॥ কোলকাতা । 

ওসি ॥ থাক কোথা? 

ধুবক॥ কোলকাতা । 

ওসি॥ কোলকাতার ছেলে! তাই এমন কাট কাট উত্তর, এ! থানার 
দেয়ালে টর্চ মারছিলে কেন ? 

বিশ্ব ॥ মারলে কি হয়েছে? তাছাড়া এটা ষে থানা সেতো আমি জানতাম না। 

ওসি ॥ জানতে না! এদিকে আসনি কখনো? 

বিশ্ব॥ এসেছি) অনেক আগে। ছোটবেলায়। 

ওসি ॥ কার বাড়ীতে যাচ্ছিলে? 

বিশ্ব ॥ লিবারণ চক্রবর্তী । 

ওসি॥ কে হয়? 

বিশ্ব॥ অর্থাৎ? 

ওলি ॥ বলছি, নিবাবণ চক্রবন্তী'কে হয় তোমাব? 

বিশ্ব॥ জেঠামশায় । বড় জেঠামশায়। 

ওসি ॥ কি করতে এসেছ? 

বিশ্ব ॥ বেড়াতে। 

ওসি ॥ হুম্। (মল্লিককে ) - এর ব্যাগটা! স্ কবো। 
মল্লিক ॥ ' ( ১ম কনষ্রেবলকে ) এই তুমি ব্যাগটা দেখ তো। আমি বডিট। 

দেখছি । (প্রথম কণষ্টেবল ব্যাগ হইতে এক এক করিয়! কাপড়-জামা-বই- 
টুথ-ত্রাশ-পেষ্ট ইতাদি বাহির করিতে থাকে। মল্লিক ইতিমধ্যে বিশ্বনাথের 

দেহ তল্লাসী করিয়া একটি পেন উদ্ধার করে।) কিপেন এটা? কিন্ পিন্- 
চাইনীঙজ 1 বে-আইনী) জমা রইল । (নিজের পকেটে রাখে । ১ম কনষ্রে- 

বলকে ) কি হল' পেলে কিছু? 
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১ম কণঃ॥ ((মল্লিককে ) বাবু, এইডা স্াছেন তো কি? 
বিশ্ব॥ (জিনিষটা দেবিয়! ) ওটা! তো ফ্লাশগান। 
মল্লিক ॥ ফ্লাশ-__ 

ও সি॥& গান-- 

১ম কনঃ॥& খাইছে রে-_ 

শিউচরণ॥ আয় বাপ! মার ডালা! ( নিমেষে ঘরের মধ্যে প্রলয় সংঘটিত 
হয়। মল্লিক, ১ম কনঃ, শিউচরণ কোন অলৌকিক শক্তিতে অনৃষ্ত হয় । 

বংশী টেবিলের নিচে আত্মগোপন করে। জগত ছুইহাত মাথার উপরে 

তুলিয়া চক্ষু বু্জিয়। বিড় বিড় করিতে থাকে। বিশ্বনাথ হতবাক হইয়! 
চাহিয়া থাকে ।) 

জগত॥ দোহাই ধাবা, গ্রাণে মেরো না। বাড়ীতে বৌ, ছটা ছেলেমেয়ে-_ 
বিধব1 হবে__বাবা প্রাণে মেরোনা--সব না খেয়ে মরবে- দোহাই বাব 

তোমা র-- 

বিশ্ব।॥ কিছোল? অমন করছেন কেন? 

জগত ॥ দোহাই বাবা তোমার-_-দোহাই-দোহাই-_ 

বিশ্ব ॥ (গায়ে হাত দিয়া )__ শুনুন, অমন করছেন কেন 
জগত ॥ ( হাউম।উ করিয়!)_-ও বাবা দোহাই--প্রাণে মেরো না-_-ছটা বৌ 

_ বাড়ীতে কাচ্চাবাচ্চা বিধবা হবে-_পায়ে ধরি বাব তোমার--. 

বিশ্ব॥ আরে জগত কাকা না?--জগত কাক1 - উঠুন--জগত কাকা-_ 
জগত ।॥ (অবাক) কে?--এা, কে? 

বিশ্ব॥ আমাকে চিনতে পারছেন না জগত কাকা? আমি বটু, অনা্গি 
চক্রবর্তীর ছেলে । 

জগত ॥ ( মনে করিয়া) এ, কটু! অনাদিদার ছেলে? আরেকিকাও 

দেখেছ! তোমাকে এরা ধরে এনেছে? কি আশ্চর্য) ! (ইতিমধ্যে বাছির 

হইতে তিনটি রাইফেলেব নল এবং টেবিলের তল হইতে একটি রিভলবার 

উদ্াত হইয়াছিল। সহসা সেদিকে জগতের দৃষ্টি পতিত হয়) আরে বংশীবাবু, 
আগুন এদিকে আসুন । এ কাকে ধরে এনেছে আপনার লোক, দ্বেখুন দিকি। 

দক্ষিণপাড়ার নিবাঁবণদার ছোটভাই অনাদি চক্রবর্তী; কোলকাতায় থাকে। 

মন্ত সরকারী চাকুরে। সেই অনাদিদার ছেলে! ছি-ছি-ছি-। কিকাণ্ড! 

€( মল্লিক ও অহ গ্রর! গ্রবেশ কবে) 
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ও সি॥ ছিছি করছেন কেন? আপনিও তো ভেউ ভেউ করে কীদছিলেন। 

জগত আহা, সে কথা আলাদা । আমি কি আব চোখ খুলে রেখেছি? তা 

বাবা বট,, তোম।র নামটি যে বিশ্বনাথ বলেছ, এটিই যত গোলমাল করেছ। 

তাছাডা অনেকদিন পরে দেশে এসেছ, ঠিঠাহর কবতে পারিনি । 

বিশ্ব॥ কলেজে হাঙ্গামাব জন্তে ছুটি হয়ে গেল। কোলকাতার গোলমাল তাই 
ঠিক করলাম গঁয়ের বাড়ীতেই ছুটিটা৷ কাটিয়ে যাব। অনেকদিন আলিনি। 

কিন্তু এসেই এমন ঝ।মেলায় পড়ব, এট! ভাবিনি । 

জগত। এসেবেশ করেছ। কোলকাতার গোলমালে না থাকাই ভাল। এঃ 

ভিজে একেবারে একস হয়ে গেছ। 

বিশ্ব॥ আপনি তো শুনেছি এম-এল-এ হয়েছেন । এই বাতের বেলা থানার 
কিকরছেন? 

জগত॥ আব বোল না বট, , এম-এল-এ হতে তো আমি চাইনি। পাঁচ 

জনের অন্তবোধে রাজী হযেই বিপদ ঘাড়ে নিয়েছি । এই রাতেব বেলা থানায় 

আসতে হয়েছে । পঠচজনের নানা কম কাজে আসতে হয়। তবু, ভাগ্যিস 

আজকে 'মামি ছিলাম এখানে, নইলে তোমাকে অনেক ছুর্ভাগ পোয়াতে 

হত। ইস্ ভিঙ্জে একেবাবে একস! ভয়ে গেছ ! ” 

বিশ্ব॥। এখন বাড়ী যাবেন তো ৮ চিলুনঃ এক সাথেই যাওয়। যাবে। 

জগত ॥ না, আমাব একট, কাজ বাকী বয়েছে। সেটা শেষ কথেই-_তুমি 

বরং যাও । অত দূব থেকে এসেছ ক্লান্ত হয়ে। আমি ববং কনষ্টেবল তোমাব 

সাথে দিয়ে দিই তোমাকে পৌছে দিম্ে আসবে । আঃ, ভিজে একেবাবে-., 
বিশ্ব ॥ না, না জগতকাকা. তাঁব দধকাব হবেনা । আমি একাই যেতে পাবব। 

বাত তে' বেশী হয়নি (বংশীকে ) কি আমি এখন যেতে পারি? 

ওসি ॥ মবশ্াই ( মল্লিক "্মাসিয়। পেনটি ফেবৎ দেয়) 

বিশ্বা॥ ধন্বাবাদ দআাচ্ছা চলি জগতকাকা। কাল দেখা হবে। । সবাইকে 

একবার দেগে এবং প্রস্থান করে । অঙ্থীকার। বৃষ্টির শব শশা যায় ) 

বাক্তি॥ এবার আপনারা গোপাল কাহাবকে দেখতে পাবেন । গোপাল কাহার 

জপ্মাবধি দরিদ্র তাই সব সময় ক্ষুধায় কাতর। আব সেই জন্তে মনের 

দিক থেকে সব সময়েই একট, অপ্রস্তত। কোন বিষয়কে পরিস্কার কবে 

বুঝতে তার যথেষ্ট সময় লাগে এবং সেই সময়ের মধেোই "মার একটি নতুন 
বিষ «সে পুকান্টা ভাঙিফে নিয়ে যার ফলে সমন্ডক্ষণই গোপালকে 
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মনে হয় এলোমেলো । অর্থাৎ বোকা। আচ্ছা, এই থে সারারাত ধৰঝে 

তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে -এখন গোপাল কি করছে অনুমান করতে পারেন? 
যুগলফক্শোরের অনব্রপ্রসাদ? গ্রহণ করে বালাপোধ গায়ে দিয়ে প্রসর হালদারের 

মত ধ্যান করছে? না। বিশ্বনাথের মত গরম থিচুড়ীর সাথে মাছ ভাজ 

ধিয়ে-লা না-না। গোপাল এখন পাতায় চাওয়া ঘরের চাল বেয়ে আসা 

জল দেখছে আব ভাবছে ঃ বুটি এসে ভালই হুল। হেতমপুরের দক্ষিণের 

নাবাল জমিটায় বোধহয় জল জমবে। তাহলে পরপ্তড থেকেই চাষট! শুরু 

করতে পারবে । না গাপালের নিঞ্জের জমি নয়। ভাগে চাষ করে প্রসয় 

হালদার মশায়ের অমি । রাত ভোগ হয়ে এসেছে । গোপালও এসেছে। 

( মঞ্চে গোপাল কাছারকে দেখ! যায়। ছে।ট্র এক ফালি কাপড় পরনে, গায়ে 

জড়ানো গামছা । আনমণে হাটতে হাটতে হঠাৎ থমকে দীড়ায়। দেখ! ঘাস 

প্রসর হালদ।র মশ।য় ছাতা হাতে, সাথে কয়েকজন লড়কি হাতে এবং বামা- 

চরণের হাতে বন্দুক, দাড়িয়ে আছে) 

বামা॥। এই কাহারের বাচ্চ। 

প্রসন্ন ॥ কিরে গোপাল, চ।ষ কববি? 

গোপ।ল॥ আজ্ঞে, তাই লম। জমিনে জল ভে'ড়িয়েছে কিনা দেখবার জান্তয। 

ব|মা॥ তাদেখ। জমিনে জল ডেডিয়েছে, আমরাও ডে ড়য়েছি। চাষ কবু। 

( গোপ।ল থতমত খয়। ইতঃম্তত করিয়! ছুই প1 অগ্রসর হইব। মাঞ্জ তুই জন 

সড'ক উচাইয়। তাড়া কাঁরয়া আসে) 
সড়কিওয়।লা ॥ শাশ1 কাহু।রের বাচ্চা! (গোপল আচমকা! দৌড়াইয়া 

পলায়ন করে। বাকী সকলের উল্ল।সিত হাসি শোন! যায়) 

ব্যক্তি॥ গোপাল পালাল। সারাদিন এখনে সেখানে ঘুরলো। একে তাকে 

জানলে! ঘটনাটা । সবাই বললে বিকেল বেলা সমিতির অফিসে গিয়ে 

জানিয়ে আসতে । তারপর পড়ন্থবেলয় গে।পাল কাহার বাড়ী ফিরলো।। 

[ গোপালের বাড়ী। বারান্দায় গোপালের বৌ বসিয়া আছে ] 
গোপাল ॥ বসি বইছিস কি? 

বৌ॥ তেবে কি করবা? 

গোপাল ॥ ছেলেগুল্যান কুথা। 

বৌ ঘরে। দুমাইল্ছে। (গোপ!ল ঘরের ভিতরে একবার উষ্ণ দেয়) 
গেপাল॥ উয়।,দর পেতে দিম নাই? 
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বৌ॥ কুখা ধিকে ছুবো? 
গোপাল ॥ ফেনে, ভানাকোটায় যাস নাই আজ 2 
বৌ॥ গিয়েস্লম্। 

গোপাল ॥ তেবে? 

বৌ ॥ উয়।র! মোকে দে আর ভানাকোটা কবাবেক নাই। 
গোপাল ॥ কেনে? কেনে? 

বৌঁ। বললেক, তু গোপাল কাহাবের বৌ বটিস্ , তুকে দে' আর ভানাকোটা 

করাবোক নাই। হালদার মশার মানা আছে। (গোপাল একটু সমর 
বৌয়ের দিকে তাকাইয়া থাকে । তাবপর, সহসা বৌয়ের চুলের মুঠি ধরিয়া 
গুম্ গুম্ কবিয়! কয়েকটি কিল পিঠে বসাইয়া দের । বৌ অমনি চিল চীৎকারে 
আশপাশ ফালাফাল। করিয়া! গোপালকে গালমন্দ করিতে থাকে। তারপর 

দুই জনেহ বারান্দার ছুই পার্থ গুম হইয়। বসিয়া থাকে) 

ব্ক্তি॥ ওকি, গোপাল বৌকে ঠেঙ্গালো কেন? ও, বুঝেছি। বৌয়ের ওপর 
মেজাজ দেখালে তে! আর পাণ্ট! মেআজেব ভয় নেই। তা এ ভাবেই বসে 
থাকবে নাকি ওরা? সদ্ধো তো হয়ে এলো। (হঠাৎ গোপাল উস্থুস 
করিয়া ওঠে। আশেপাশে কি ধেন দেখিতে চেষ্টা কবে। আতঙ্কিত ভঙ্গীতে 

বৌয়ের দিকে তাকায়। কাছে আসে, কিছু বলে। ছুজনেই ভীত আতঙ্কিত 

হয়, চারপাশে তাকায়) ওবা অমন করছে কেন? ও, বুঝেছি। ওরা 

এসেছেন গুবা, মানে রাতেব বেল ধাদেব নাম করতে নেই। হ্যা, 

গোপালই প্রথম 'দখতে 'পয়েছে। প্রথমে একজন, তারপরে ছুই-_তারপরে 

আরে! অনেকে । বাড়ীব পাশের তেতুল গাছট। থেকেই এলেন গুরা। না, 

গ্লোপাল 'আগে কখনো দেখতে পায়শি ওশাদেখ। ঘুণাক্ষরেও ওাবেনি। 

তাহলে তো কবে হেতম ওধাকে ডেকে ঝাড-ফুক মন্তব-টস্তর করিয়ে নিভ। 

এখন উপাধ? গোপাল ও তার বৌ বিড. বিড়, করিয়া 'রাম রাম” উচ্চারণ 

করিতে থাকে । উঠি দরজার কাছে ঘায়। ঘরে ঢুকিতে যাইবে এমন 

সময় £--) 
ও সি॥ ( নেপথ্যে) কাম আউট । বাহার নিকালো! ঞ্যাই গুযোরের বাচ্চ।, 

বাইবে আয়। (গোপাল ও বৌ থমকিয়া দাড়ায়। ভাল কবিয়া দেখে ।) 

বৌ॥ (হাউমাউ ) ও মাগো--এ যে পুলুশ- 

গোপাল ॥ পুলুশ। ( বশী, ম্তিক এবং আরো সশস্ত্র পুলিশবাহিণীর প্রবেশ ) 



অস্থিনয় ৮২৪০ 

গোপাল॥ (সটান উঠানে নামিয়। হাতষে।ড় করিয়া ) একে, আমি কিছুই করি 
নাই। উয়াবা আমাকে সড়কি দেখালেক, আমি টেনে বাব ল। বনের মধ 
দে ছুট.টে পালিয়ে এলম। এজ, আমি টু শবাটি করি নাই। (বংশী ও 
মল্লিক একটু হতচকিত হয়) 

ওসি ॥ মল্লিক। 

মল্লিক ॥ ইয়েস স্যাব। 

ওসি, কি ব্যাপার বলতো? কয়েকদিনের মধো এ রকম কোন ফেস তো 

হাতে আসেনি । 

মল্লিক॥ (চিন্তা করে) ইয়েস স্যার ৷ গতমাসের এগারো তারিখে কু'পপুরের ঘাব্লা- 

বনের মধো "আমাদের যে ইনফর্মারট] খুশ হায়েছিপ, আপনার মনে আছে? 

ওসি॥ রাইট। সড়কির ঘায়ে £ 

মল্লিক ॥ ইয়েস স্যার । 

ও সি॥ রাইট। 

মল্লিক ॥ লোকটা ডেফিনিটলি এ ঘটনার সঙ্গে ইন্ভল্ভড্। হঠৎ ধরা পড়ে 

ভয়ে কনফেস কবে ফেলেছে। 

ও সি॥ পাকড়ো ইসকে।। (তিনটে রাইফেলের নল গোপালের গায়ে ঠেকে ।) 

সার্চ করো। (কয়েকঞ্জনে মিলিয়৷ সার্চ করার নামে সব ভাঙিয়া-চুরিয়া 
তছনছ করিতে থাকে । গোপালের বৌ চীৎকার করিয়। কাদিয়। ওঠে। এই 

মাগী, চুপ কর। (বাচ্চাদের কাল্লা। এক নারকীয় পরিবেশের কৃষি হয়। ) 

মল্লিক ॥ (হন্তদস্ত হইয়া! একটি কাগজ হাতে আগাইয়! আসে) দেখুন স্যার, দেখুন । 

ও দি ॥ কি ওটা? (টর্চ ফেলে। মল্লিক দোমড়ানে। কাগজটাকে টান টান 

করিয়! মেলিয়। ধরে ) 

মল্লিক ॥ এই দেখুন শ্তার, পশ্চিম বঙ্গের ম্যাপ ! এই লোকটার বাড়ীতে ম্যাপ 
থাকার কি কোন জাগ্টিফায়েড কারণ আছে? লেখাপড়! ন।জান। মূর্খ 

লোক চাষা । অথচ এই ম্যাপটা! এবার ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে 
লিঙ্ক করুন তো? 

ও সি॥ হয়েস, ইয়েস । 

মল্লিক ॥ হাউ ডেঞ্জাগাল ফর ডেমোক্রেসি! (ম্যাপটা পকেটে পোরে) 

ওসি॥ ঠিক এই জন্যেই আমি কুগ্িং অপারেশনের পক্ষপাতী, বুঝলে ময্লিক। 
গণতন্ত্রের পক্ষে বিপধজনক মালগুলিকে এইভাবে খুবই সহজে টেনে বার 
কবাযায়। 



মঞ্সিক ॥ ডিক বলেছেন স্টার । 
গুলি। ফোর্স উইথড় কর। চল,ব্যাক করি। 

মার্ক ॥ এই আতি লৌটকে চলো। ( গোপালকে লাি মারে ) এই চল । 
গোপাল ॥ এজে, মা কালীর দিবা, আমি কিছু করিনাই। উয়ার! সড়কি 

দেখালেক, আমি ছুটটে পলালম্। আমি কিছু করিনাই। 

মল্লিক ॥ চোপ.। ( টানিয়। হিটড়াইর! গোপালকে লইয়া! যায়। গোপালের 

বৌ তীব্র আতননাদে আছাড থাইরা পড়ে । অন্ধকার হয়।) 

[খানা। গোপাল হাটুর মধ্যে মাথা গুজিয়া বসিয়া আছে। মল্লিক বংশী, 
জগত গুবং অন্যান্য সেপাইবা] 

ওসি॥ এাই তোবনাম বল্ (রুলের গুতো ) এযাই, তোর ন্যম বল্। 

গোপাপ ॥ এজ্ে, গোপাল কাহার। (গোপালে গলা অস্বাভাবিক ভাঙ্গা শোনায়) 

মল্লিক ॥ এখনে। বেটার তেজ দেখেছেন ? 

ও নি॥ গণতন্ত্রের পক্ষে ভীষণ মার।ত্মক। 

জগত ॥ এদের ঠাণ্ডা করতে না পারলে এ দেশে গণতন্ত্রের বাবে!ট। বাজল বলে। 

ও সি॥ ভয় নেই, জগতবাবু ফোর্স এসে গেছে। এই সিষ্টেমে কয়েরেদিন 

চাঙ্লালেই সব ব্]াট। .দেখবেন ঠাণ্ডা ভয়ে গেছে । খাই বাট তোর আসল 

নামটা বল। ( গোপান ফ্যাল ফ্যাল কবিয়া চাহিয়া থাকে) এাই উত্ুক, 

" তোর 'আসল নামটা বলতে পারছিস ন'? 

গেপাল ॥ এজে, গোপাল কাহার। 

ও সি॥ ওটা তো নকলনাম। আসলটা কি? 

গোপ।ল॥ আমার বাপ এজ্জে, এ নামটি রেখেছেলো। গাঁয়ের লোক ভেকে 
সধোন কেনে। 

ওসি ॥ ভোপ. শালা। রমিকতা হচ্ছে? 
জগত ।॥ দাওবাই না দিলে এদেব কাছ থেকে একটা কথ।ও বার করতে 

পারবেন না। আমি ইতিহাসে পড়েছি-_ ( বংশীর ইঙ্গিতে দুইটি সেপাই 
একসাথে গোপালের পাজরে লাখি মারে ) 

ও সি॥ বল্ শালা), আসল নামটা বল। 

গোপাল ॥ (দমবন্ধ হইবার উপক্রম ) বলছি এজে, বলছি। (হাকরিয়। 

দম নেয় ) এজেঃ পেখমে আমার বাপ, আমার লাম রেখেছেলে। আকাল । 

আমি ষে সনে হয়েছেলম, সে সনে আকাল ছিল বলে। 



অভিনয় ঈ্ব্ণঠ 

মল্লিক॥ তারপর দুযোগমত আমাদের চোখে ধূঝো! দেবার জন্তে তুই ন!মটাকে 
পালটে নিলি, তাই না? 

গোপাল॥ এড্ডে, আমি লয়, আমার মা। মা বইল্্লে এ অলুষ্ষণে নামে 

ছেলেকে আমি ডাকতে লারব। আজ থিকে উকে আমি গোপাল বইল্যে 
ডাকবো । 

ওসি॥ চোপরও উল্লক! তোর পরিবারের ইতিহাস শুনতে চেয়েছি? 
দেখেছেন জগতববু, বানচোৎ কি বকম হারামী! 

জগত ॥ ওরাই গণতন্ত্রের সর্বনাশ করছে। 

গোপাল ॥ মা কালীর দিব্যি, আমি কারুর সব্বণাশ করি নাই। 
ও সি॥ না, সব্বনাশ করি নাই। শালা, তুমি একটি বাস্তঘুঘু ৷ 
গোপাল ॥ বিশ্বে করেন বাবু , আমি ওনার সব্বন1শ করি নাই। 
ও সি॥ কার? কার কথা বলছিস? 

গোপান ॥ এ যে কিনাম বইল্লেন, গণতন্ত নাকি! বিশ্বেস করেন খাবু, 
ওনাকে আমি চিনি না। কুন্ুদিন দেখি নাই, কোথায় থাকেন তাও জানিনে। 

মল্লিক ॥ কি রকম শিখু'ত অভিনয় দেখেছেন শ্টার? ( গোপালের চুল ধরে) 
তোব মত হারামীর পেট থেকে কি করে কথ বার কবতে হয় আমার জান 

আছে বুঝলি? এই, যাদবকো বোলাও। (বিশলদেহী যাদব আসে) 
ইসকো দেখো। (যাদব, গোপালের বাহাতটি ধবিয়া মুচড়াইতে থাকে ।) 

এবার বল্, বাবল! বনের ভিতর কি করছিলি তুই? বল্। বল.। 
গোপাল ॥ (প্রচণ্ড যন্ত্রণায় অধীর) এ'জে, উত্রাবা সড়কি দেখাতেই আমি 

বাব্ল। বন দিয়ে ছুট.টে চলে এলম্ 

মল্লিক ॥ তুই খালি ছুটে এলি, কিছু করিননি না? 
গোপাল ॥ না বাবু, আমি কিছু করি নাই। 

মল্লিক ॥ তবে কে করলো? 

গোপাল ॥ কেউ তো৷ কিছু করে নাই বাবু! 
মল্লিক ॥ তবে লোকটা অমনি পটাং করে দার গেল? 

গেোপ।ল ॥ কেউ তে। মরে নাই বাবু? উগ্নার৷ সড়কি দেখাতে আমি ছুটে 

পালবয়ে এলম। আর কিছু তোহদ্ন নাই। (যগ্রনায় চীৎকার) আ-অ-আ-.. 

ওসি ॥ বল্ গুয়ে।রের বাচ্চা, বল, কে কে ছিল সেখানে? 

মল্লিক॥ কার৷ করা সড়কি দেখালে? 



নিব অভিনয় 

খর াতার নাহ কি? 
দযিক। তাদের নাম কি? 
জগত ॥ নাম বল্ 

তিন জনে ॥ নাম বল্। নাম বল্। নাম বল্। 

গোপাল ॥ পেসন্প হালদার! ( হাতখ।নি মট করিয়! ভাঙ্গিয়! যায় । গোপাল 

জ্ঞান হারায়) 

ওসি ॥ হারামজাদ। বলেকি? গ্রসন় হালদারকে এর মধে। জড়াতে চায়? 

জগত ॥ লোকটা অতি বড় শয়তান। 

মল্লিক॥ দেখলেন তা স্যার, কত বড ঘুঘু। 
ওসি ॥ হাম্। 

জগত ॥ নাঃ! এ দেশে গণতন্ত্রের মরার আর বেশী বাকী নেই। 

ওসি ॥ কিচ্ছু ভাববেন না। ফোর্স এসে গেছে, গণতন্ত্রকে আমরা বাচাবোই । 

মল্লিক ॥ এই, পাণিলাও। (জল আসে) 
ওসি ॥ এই, খানালাও। (খাবার আসে তিন প্লেট ) 

মল্লিক ॥ ঝাপটা ল।গাও। 

জগত ॥ (প্লেট লইয়া!) মনে রাখবেন, আমাদেব গণতন্ত্র, পৃথিবী শ্রেষ্ঠ 

গণতন্ত্র। ( বংশী, জগত ও মল্লিক পাবার খায়) 

মল্লিক ॥ কিরেজ্ঞান ফিবলো।? 

যাদব ॥। থোরা থোর! সাব। 

গোপাল ॥ ( চীৎক!র ) গণতন্ত্রকে আমি চিনি না বাবু। উক়াকে কুনদিন দেখি 
নাই । কুথায় থাকে তাও আমি জানি ন1। 

মল্লিক ॥ চোপ শাল! ন্তাক। চৈতন। (ম্যাপট। দেখায় ) এটাকি? বল্ 

এট কি? 

গেপাল ॥ কাগজ । 

মঙ্লিক॥ কাগঞ্জ! হারামি, তুই জানিস না এটা কি? ম্যাপ দেখে সার 
দেশে গণতদ্ত্রেব বারোট। বাজাচ্ছিল, আর এট কি জানিস না? 

গোপাল ॥ (সঙ্জান থাকবার গ্রাণপণ চেষ্টা করে ) এযা-_ 

ওলি ॥ কোথায় পেরেছিল বল? 

গোপাল ॥ এজে, আমার দশ বছুরে ছেলে নে' এয়েছেলে। ইচ্কুল থেকে। 

ওসি॥। কেন? 



গোপাল॥ ইচকুলের বাগান থেকে লিখার খেরছেলো, ধনী হুম হোত 

উয়াকে। ছোট ছেলে, সেই র'গে ইচ কুল থেকি পরিকর মি এলেবা। 
মজি॥ শালা হারামী! এখনে গয়া বানিয়ে আমঠর £ডু বানাক্কিণ/ 

(রুল ছাতে ঝাঁপাইয়! পডে। অন্ধকব হয় ) 

ব্যাক্ত॥ রাত কেটে গেলো থানা লক-আপেব লোহাব গবাদ ডিডিয়ে ভোরের 

প্রথম গলে গোপালের জরওণ্, বাথায় জর্জবিত, লাঞ্চিত দেহের উপর এসে 

পড়লো৷। এত সব কাণ্ডে পর তার মৃত্যু হওয়াই উচিত ছিল। কিন্ত, 
গোপাল কাহাব কি সহজে মরে? জন্ম থেকে তাকে ক্ষুধায় মারছে, প্রন্কৃতি 

মরছে, কুচক্রী ম'সুষ মারছে। মারের বিরুদ্ধে প্রতিবোধ ক্ষমতা তাব সহজাত । 

আর সেই সহজাত প্রতিবোধেই সে মাথাট। তোলে-- (থানার লক-আপে 

গোপাল মাথা তুলিয়৷ তাকায় পাশের মাষ্টার মশায়-এর দিকে ) 

গোপাল ॥ জল। (মাষ্টার শান্তর একটি পুধনে! ভাঙ্গা! টিনেব কোটা হইতে 
অল দেন। গোপাল জল পান কবে। মাষ্টার মশায়কে গাল করিয়৷ দেখে ) 

গণতত্ত কি বাবু? (মাষ্টার মশায় প্রচণ্ড বিস্ময়ে অবাক হইয়৷ যান ) গণতন্ত 
কি বাবু? 

মাষ্টাব॥ গণতন্ব। সকলেই সমান ভাবে খেয়ে পবে বাচবে, দেশে স্যায- 
অন্ঠ।য়ের বিচাব থাকবে, সবাই স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে পারবে, তারই 
নাম গণতম্্ (গোপাল আগ্রহ ভরে কথাগুলি শুনিতেহিল। কথাট। শেষ 
হইব মাত্র আবার সেজ্ঞাণ ভাবায়। অন্ধঞ্চার হয়) 

ব্যক্তি ॥ সাত মাস বিনা বিচাবে আটক থাকার পর গোপাল সদর জেলখান। 

থেকে ছাড়া পেল। তার ব। হাতখাণা বাদ দিতে হয়েছে। জেল থেকে 

সোজ। বাড়ী। তারপব-+: (মঞ্চের উজ্জ্বল আলে।র মধ্যে গোপালকে 
দেপিতে পাওয়া যায় খানিকটা অগ্রণব হইয়া সে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে) 

গোপাল ॥ এই গণতন্তুট1 সকলি জন্তি লয় বাবু । তাই আমার বা! হাতখানা 
শামী দিতি হয়েছে। তা এবারে বাবু, সকলির কাজে নাগবে এমুন 
ঘট্রা গণ ঠস্তেব জন্য মাব ডান হতখানা দিতি গাজী আছি। (ডান হাতথানা 

তুল্য়। ধরে মুগ্টিবদ্ধ হাতে তাব দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দ্বোধণা। আলো কমিয়া 
স্থ। 5 খাকে শেষ পথন্ত মুই্বন্ধ হাওখ।শি দেখাযায় পর্দ| নামে ।) 

[ মাণ মু'খাপাধ্যায়ের গল্প অবলঘ্থনে রচিত এই নাটকটি অভিনয়ের আগে নাটা- 
কাবেব অন্থুমতি বেন । ঠিকানা 2 চন্দন পালোধি, অবঃ এম, ভট্টাচার্য! এণ্ড 
কোং প্রান; ৭৩ শং নেতাজী নুঙুষ রোড। কালকাতা ১। (২২-২৫৩৬) 



শিশু-নাট্য 

অথ ছাড় পাল কথা / পচ্খোপাল দাস 
[ পর্দা উঠতেই দেখা গেল একটি নদী। নদীরতীরে গাছপালা । ক্রাস্ত- 

বিষাদ্দাচ্ছ্ল পরিবেশ । মঞ্চের আলো! অন্ুজ্জল। সময় যেন রান্ত্রি বলেই মনে 

হয়। মঞ্চশুন্তা। দুর থেকে গানের দ্গুর ভেসে আসছে। গানের স্থরের 

মধ্যে থেকেই যস্ত্রসংগীতের মাধামে বিলদ্বিতলয়ে দাড় বাওয়ার শব্ধ ক্রমশঃ 

শ্রুতিগোচর হয়। গানের তালে তালে মঞ্চের বার্দিক থেকে ক্লাস্ত ধীরগতিতে 

একটি নৌক! প্রবেশ করে। ড় পাল হাল লগি ও মাঝি এই নাটিকার সজীব 

চরিত্র । মাঝি ছাড়া প্রত্যেক চরিজ্রের ৮চলা-ফেরা কথাবার্তা একটি নির্দিষ্ট এবং 

যাস্ট্রিক ছন্দে হবে। অনেকটা পুতুল নাচের পুতুলের মত। 
গ্রথম গানটি শেষ হুতে যতটুকু সময় লাগবে ঠিক ততটুকু লময় লাগবে 

নৌকাটির মঞ্চের বা দিক দিয়ে প্রবেশ করে ভান দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে। 
নৌকাটিতে একই কালে নাটকের সমস্ত চরিত্রকে দেখা যাবে। মাঝি ও পাল 
ছাড়া অন্তান্ত চরিত্র নতমুখী। নাটকটিতে সংগীত, রূপসজ্জা, মঞ্চ-স্থাপত্য "এবং 
আলো কসম্পাতের গুরুত্ব অপরিসীম ] 

গান ॥ পল্লীন্থুর । তাল; তেওড়। 

ভাইরে-__ 

ভাটার টনে, 

উঞ্জান ভাঙে 

যায় রে তরীষায়। 

ঝড়ের দোলানর 

মাতন তোলায় 

যায় রে তরী যায়। 

ঝড় তুষ্কানে 

মরণ পণে 

বাইরে তরী বাই। 

দিনে রাতেও 

এত থেটেও 

পেটের ভাত নাই॥ 
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(নৌক্চাটি বেরিয়ে ষায়। গানের নুব দূরে চলে যায়। করেন মূহ্র্ত শৃন্ত। 
পাল গবিত ভঙ্গীতে প্রবেশ করে। পোষাক সম্পূর্ণ সাদা ও জমকালে। ) 

পাল॥ আমি পাল। গুত্রবরণ পাল। থাকি কত্তো উঁচুতে! নীল 
আকাশের সঙ্গে আমার নিত্য মিতালি। (বৃত্োর ভঙ্গীতে ) মেন উধাও 

বল[কা-প1ধ।! আকাশ থেকে যখনই পাই ইসারা তখনই গুরু হয় আমার 
চলা। আর বাতাসঞ্চে তো আমি বুকে নিতে তৈরী সদাই। ( অহংকারে 

স্ফীত হয়ে মঞ্চ প্রদক্ষিণ কৰে) আর ওরা! ওই ষে ছোটলোক দীড়গুলো? 
হাল লগিগুলো! ওরা কোন কম্মেবই শয়। ছিছি, কিনোংরা কি বিশ্রী! 
ওদের দিকে তাকাতেও আমার মর্যাদায় বাধে । ওর! শুধু ঝগড়। করেই মরে। 

শ্রেফ জলের সঙ্গে লড়াই করেই ওরা বেঁচে আছে । নেহাতই মজুর ওর! ! 

ওদের সঙ্গে আমার তুলনা! ওবা নাকি মাঝিব কাছে আমার সমান মর্যাদা 
চায়। ভেবে হাসি পান্থ (এক চোট হেসে নেয়) কিসে আর কিসে? 

_হা'! আমি কেমন উচুতে আছি, আরামে আছি--মব তোরা থেটে। 
খেটে মরতেই তোদের জন্ম। আঃ (হাই তোলে) ঘুম আসছে। যাই 
একটু ঘুমিয়ে নিই গে। | নৃত্য ছন্দে একপাক ঘুরে মঞ্চের বা দিকে স্থির হয়ে 
ড়ায়। এড়িয়ে দীডিয়ে দুলতে দুলতে ঘুমোয়। সঙ্গীতের তালে তালে 
কাঠঠব পুতুলেব মত শক্ত ভঙ্গীতে হাল, তিনটি ্লাড় ও লগি প্রবেশ করে। 

সবই একই লাইনে মার্চ করতে করতে প্রবেশ করবে। হাল নেতা, মাঝ- 

থালে দাড়ায় । অন্যবা চারদিকে ছড়িয়ে অথচ ছন্দোবন্ধ ভাবে দাডায়) 

হাল ॥ 'আম ব বন্ধুবা, আমাব গাধিবা! আমরা সবাই এখানে কেন মিলিত 
হয়েছি--ত! আশ! করি, আপনাবা সবাই জম)ক রূপে অবগত আছেন? 

(এক সঙ্গে একই দিকে মাথা নেড়ে জ'নায় ঘে, অবগত আছে) এখন 

আনাদেব চিন্তা করবার সমন্ন এসেছে । মামার বক্তব্য_-আশা করি আপনার! 

যব।যোগ!) ভাবে (বচাব করবেন । 

সকলে ॥। নিশ্চয়ই করবে।। 

হপ ॥  মবা শুধু প্রাণপাত কবে পবিশ্রান কববো, থেটে মরবো, আর এ 

অপদার্থ পাল অনুকূল হাওয়ার সুষে!গ ণিয়ে_-আমাদের মাথার ওপর দাড়িয়ে 
মঙ্জা লুটবে আব বড় বড় বুকৃনি ছাড়বে--এ আমরা কখনই বরদাশত করতে 
পাবি না। 

৯ম দাড় ।॥ কখনোই শা (৩য় কে) 
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২য় দাড় ॥ কোনে! মতেই না--( ওয়কে ) 
ওয় দাড়॥ কিছুতেই না---( লগিকে ) 

লাগি ॥ অবশ্তই না--(লগি একটু চ্যাংড়া ধরনের, কথার নুয়েই তা গ্রকাশ পাবে) 

হাল॥ আমর! পালের গোলাম নাকি? 

১ম দাড় ॥ গোলাম না কি--( য় ফে) 

২য় দাড়।? গোলাম নাকি-(৩য়কে) 

৩য় দাড় ॥। গোলাম না কি--( লগিকে ) 

লগি॥ আ--হা, গোলাম ন।কি-_ (প্রত্যেকের কাব স্বর ও বলার ভঙ্গী 

আলাদা ) 

হাল॥ মাঝি আমাদের ফেলে শুধু পালের দিকেই নজর বাখবে1?- তোয়াজ 
করবে ? 

১ম ঈাড় ॥ এয, কেন করবে- (২য়কে) 

য় দাড় ॥ বলতে, কেন কববে--(৩য়কে) 

৩য় দাড় ॥। তাইতো, ফেন করবে--( লগিকে ) 

লগি॥ ইল্লি, কেন করবে - 

হাল॥ নৌকো যে চলে আমাদেরই হাতেব জোরে, সেট৷ ওদের বোঝানে। দবকাব! 
১ম দীড় ॥ ই, বোঝালে। দরকার -- 

য় ঈাভ॥ নিশ্চয়ই, বোঝানে। দরফার-_ 

ওয় দাড় ॥ অবশ্তই বোঝান! দরকার-- 

লগি। একৃকেবারে গোড়া কেট টে বোঝানো! দবকার-_ 

হাল॥ (ঘুমস্ত পালের দিকে আঙুল তুলে ) ওই ঘে, ফুরফুরে হাওয়ায়, বাবু 

ঘুমের মহড় দিচ্ছেন-_ওুর ওই ঘুম চিরতবে ছুটিয়ে দেওয়া উচিত! 

১ম দাড় ॥ নিশ্চয়ই উচিত-_ 

২য় হাড় ॥ একশ বার উচিত-_- 

৩য় দাড় ॥ হাঞ্জার বার উচিত-- 

লগি॥ এাকৃকেবরে চিৎ করে দেওয়। উচিত-_ ( দাড়ের দল ও লগি প্রচণ্ড 
কোলাহল করে ওঠে) 

পাল॥ (কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাবার জগ্ত রেগে) আঃ !-কেন ছোটলোকের দল 

আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলি র্যা?--( আপাদমস্তক দেখে ) অ--বেয়াকেলে 
ঈাড়গুলে বুঝি? 
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হাল ॥ কী--! আমরা ছোটলোক? 

সবাই ॥ আ্যা, আমর! কিনা ছোটলোক ! 
হাল ॥ আমবা বেয়াক্কেলে? 

সকলে ॥ এটা, আমবা বেয়ান্বেলে! 

পাল।॥ তানয়তো কি? -_খামোক1 আমার নীল-নভ্ডের ধ্যান তাঙিয়ে দিলি? 

-_ মহা মুর্খের দল এ সবের মর্ম তোরা কি করে বুঝবি র11 আয 
তোরা শুধু বেয়াক্কেলেই নয়--তোর। কচুর ঘ'/াট--তোরা কড়ায়ের ভাল-_ 
তোরা পু*ই চচ্চড়ি, তোরা***'তোরা-**তোরা ঢেড়দ্। --হাল্ট। বুঝি তোদের 
ম্ত/তা? পুঁচকে ছোড়টার গুণ তো কম নয় র্যা! 

হাল ॥ খবরদার! যতা বলবে ন বলছি! 

সকলে ॥ ***বলবে ন! বলছি, হ্যা 

পাল॥ ন্যাঃ, বলৰে না! থাকিস তো কাদাজলে--ছোটোলোক নাতো কি? 

হাল॥ আবার ছ্োটলে।ক বলে! 

সকলে ॥। আবার বলে! 
হাল ॥ আমি দিক দিশারী। আমিই জল কেটে ঠিক পথে নিয়ে যাই। - 

নইলে অকুলে ভাসতে--তরী আর তীরে ভিড়তো ন।! 
১ম, ২য়) ৩য় দাড় ॥ আমবা জলের বাধা! সবলে আঘাত করে এগিয়ে ষাই। 

লগি॥ ভাঙা কুলো ! 'আমি ছাই ফেলতে ভাঙাকুলো৷। যখন ঠেকে যাও-- 
আমিই তখন ঠেলেঠলে ।নয়ে যাই--। 

হাল ॥ আমরা না থাকলে তুশি থাকতে কোথায় দাদা? 

সকলে ॥ দাদা থাকৃতে কোথা ? 

পাল॥ য্যা-ষা--য্যাঃ, ম্যালা ফাচাং ফুচুং করিস নে। ছোট লোকের|ই 
শুধু মরে খেটে । তোরা তো বাধ! থাকিস্ শেকলে--ওই পাটাতনে। আর 
আমি? -আম কাকুর তোয়াক্ক। রাখিনা--চলি আপন খেয়ালে--মুক্ত 

স্বাধীন। তোর! তো পরাধীন, তোরা তো ভ্রীতদাস। 

হাল ॥ (এঞ্5গু ক্ষেপে) আমরা পরাধীন 

১ম ড় ॥ আমবা ছোটলো।ক ! 

২য় ঈীড॥ আমরা ক্রীতদাস! 

ওয় ঠাড়॥ আআ।মশা বেয়।ক্বেলে ! 

লগি। আমরা" আমরা-. ( কথ বেধে যায়) 
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পাল ॥ তোর! কাচকলা, তোর বাধাকপি। 

হাল ॥ এতো আর সহ হয় না। 

পকলে। আর সহথাহয়না। 

হাল॥ আমরা এর বিচার চাই-- 

সকলে ॥ বিচার চাই, বিচার চাই, বিচার চাই-_. 

হাল॥ চলে চলে! মাঝির কাছে_. 

১ম দাড় ॥ চলো চলো মাঝির কাছে 

খ্য় দাড় ॥ চলো মাঝর কাছে চলো. 

৩য় দঈাড়॥ মাঝির কাছে চলে। চলো" 

সকলে ॥ চলে।, যাই চলো, যাই চলে। যাই মাঝির কাছে-. (সুরে ও তালে 

বলতে বলতে নৃতাছন্দে লাইন কবে দ্রুত সকলে বেরিয়ে গেল ) 

পাল॥ ( অবজ্ঞাভরে ওদের পিছু পিছু যায় এবং হুয়ো দেয়) ফ্যায্যায্াঃ! 

(পাল অহংভরে একবার ন্ৃতাছন্দে মঞ্চ অতিক্রম করে, তাঙ্পর আগের 

যায়গায় গিয়ে ঘুমোয় । সামান্ক্ষণ যন্্রংগীত। মঞ্চের বাদিক দিয়ে মাঝি 

ছা'ছাত তুলে পিছু ছেঁটে ভীতভাবে প্রবেশ করে। মাঝিব সামনে ক্ুদ্ধ হাল, 
দাড়, লগির দল। তাদের হাতের হাতিয়ার ( হাল. লগি, দাড়) মাঝির 

দিকে উদ্যত। যেন এখনি মাঝিকে মেবে বসবে । প্রত্যেকেই সুশিক্ষিত 

সৈনিকেব মত তালে তালে পা" ফলে মাঝির দিকে এগিয়ে যায়। মাঝি 

ক্রমাগত পিছতে থাকে | ) 

মবঝি॥ আহা, ছাই কি হয়েছে তাই বলোনা! (ওবা নির্বাক ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে 

আরো এগিয়ে আসে, মাঝ পেছোয় ) 

মাবি॥ কি হয়েছে তা বলবে তো] (আরো এগিয়ে আসে) 

হাল॥ আমরা নাকি ছোটলোক। 

মাঝি ॥। আহ11--বললেো কে? 

দাড় তিনজন ॥ আমরা নাকি বেয়ান্কেলে, আমরা নাকি ক্রীতদাস! 

মাঝি ॥ দূর ছাই বলবে তো কে বললো! । 

লগি॥ উই ষে উই স্বাধীনতার ধ্বজাধারী অহংকারী পাল- (ঘুমস্ত 

পালকে দেখায় ) 

হাল ॥ ও আমাদের বলে কিনা, আমরা ছোটলো ক। 

দাড় তিনজন ॥ *.' ছোটলোক ! 
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হাল ॥ দিল রাত নীচের পাট'তনে বাধা থেকে আমরা জল ঠেলে ঠেঞধে চলি-.. 

ল্গিঞ ভার উনি চলেন, আপনার খেয়ালে _কারোর তের ক্কা দা রেখে -- 
দাড় তিশজগ ॥ উনি হলেন তাই বডলোক-- 

লগি॥ -”আর আমর! হল! ছোটলোক,-_মজুর! উঃ! 
মাঝি ॥ বলেছে নাকি? 

সকলে ॥ হ্যা বলেছে। 

মাধি॥। বড অন্ঠায়, খুব অন্যান্ব, সত্যি অন্তায়, অত্যন্ত *, 

হাল॥ (হাতের হালপান। উচিয়ে ) তুমি কি আমাদের কথা শুনবে? 
মাঝি ॥ ( ভীষণ চমকে, থতমত খেয়ে ) শুনবে। বইকি বাবা-_ নিশ্চয়ই শুনষে! 

একশ বার শুনবো । বলে। বাবা বলো,_ বলো তোমাদের কি বলার আছে। 

হাল॥ তুমি ঠিক কবে বলো, কার কদর বেলী? 
সকলে ॥ .**কার কদর বেশী? 

মঝি ॥। তোম।দের বাবা তোমদের-_ 

হাণ॥। আমাদের যদি নাবাব অপমান করা হয় তবে--- 

ধীডেব দল।॥ জোট বেধে কাজ বন্ধ কববো-_ 

লগি॥ ধম্মো ঘট কববো-- 

হাল॥ কাজে ইন্তফাদদেবো -_-দেখি তুমি নৌকে! চালাও কি করে? 
সকলে ॥ দেখি চালাও কি কবে! - হু*-- 

মাঝি ॥ ( একই জায়গায় ঈড়িয়ে বৌ বৌ করে ছুপাক ঘুরে) কি বিপদ--কি 
বিপদ_-কি বিপদ!!! শোন শোন বাবাবুন্দ শোনে! (সকলে মাঝির দিকে 

এক সঙ্গে এক পা এগিয়ে যায়, মাঝি ঘুমস্ত পালের কাছ থেকে যতটুকু পাবে 

নিবাপদ দৃরত্বে সবে খায়) 

সবাই ॥ বলো । 

মাঝি ॥ (পাল যা'তে শুনতে না পায় এমনি ভাবে বলে) ওর কথায় ফান 

দিওনা বাবারা । 

সবাই ॥ বলহ, দেবনা কিন্তুও বলে কেন? -_- ওকে সাবধান করে দিও-- 

মাঝি ॥ দেব এইকি বাব নিশ্চয়ই দেব। তোমরা কিস্ত ওর কথা গুনে! না। 
বুঝলে না, ওব আছে কি? ও নিতান্ত ফাপা ভাষার কথা ধলে। 

সবাই ॥ বলে! বললে? তুমিই বলো । 

মাঝি ॥ ( পাল গুপছে কিনা আড় চোখে দেখে নেয়) তোমরাই তো আমার 
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আন্ধি শক্তি! তৌদর। জোয়ানর। সব মাঁর বাচি করে লা খাটলে নৌফো তো 
একেবারে অচল । তোমর] খাটই বলেই ন| আমরা বেঁচে আছি । তোযাদের 

দয়তেই ওর যত বড় মান্ষী। তোমাদেব জন্টেই আমরা ছুটে! করে খাচ্ছি। 

০১ তে'মরাই আমার সব ( আবার পালকে আড় চোখে নেয়) আমি ..আগি 

তোমাদের দিকেই বুঝলে কিনা । (চোখ টেপে) 

সবাই ॥ বলো বলো! তুমিই বলে । 
মাঝি॥। আব হুতচ্ছাড়া চকচকে চেকুনাই মারা চিকন্ পাল-_ ওর বাবুয়ান 

তো তোমাদের জন্যেই,-_-ওর বাবুয়ানা, ফাকা বাবুয়ানা ওপর মহলে । একটু 

ঝোড়ো হাওয়া দিয়েছে কি উনি কাবু। উপর থেকে নিচে নাববার জন্টে 

পবিআাছি চিৎকার সুরু করে দেবেন। ওনার জারিজুরি--ওনার বাবুয়ানা 
তখন সব বন্ধ। সাড়াই পাওয়া যায় না। 

হাল ॥ তা! হলে তুমি স্বীকার করছ আমাদেব দরকার বেশী? 
মাঝি ॥। তানা করেযাই কোথায় বল? 

ঈাডের দল ॥ আমব। শা হলে তোমর। অচল? 

মাঝি ॥ স্মচল বলে অচল! যাকে বলে এক্কেবাবে 'অচল। 

ঈাড়ের দল ॥ সতা ঘলছ? 

মাঝি ॥ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই । একশ বার হাঞঙ্জার বার কোটি বার। 

দুখে-ন্ুখে, বিপদে-আপদে, ঝাড়ে-ঝঞ্ধায়, হাটে-ঘাটে, মাণে-বাটে-- তোমরাই 

আমর ভরসা ৷ 

লগি॥ (লগি উ*চিয়ে ) ভূলবে না তো? নাকি আবার -_ 

মাঝি) (লাফিয়ে) বাপরে! ভুলতে পাবি কখনো ?--পালের এ নবাবীর 

বোঝাট। যখন তখন তোমাদের বয়ে নিয়ে বেডাতে হয়-_.এর জন্যে আমি 

কম লঙ্জিত্ত | যাঁকে বলে লজ্জিত, দুঃখিত, বাধিত, মর্মাহত। কে বলে 

তোমাদের ছোটলোক !-_- 

হাল ॥ ( ১ম ঈীড়কে ) কিরে বলেছিলুম না-_ 
১ম দাভ॥ (২য় দরাড়কে )-__বলেছিলুম নাঁ_ 

২য় ঠাড়। (৩য় দড়কে -বলেছিলুম ন।-_ 
৩য় দাড় ॥ ( জগিকে)--বলেছিলুম না 

লগি॥। আমিও তে! বাপু, বলেছিলুম __ 

মাঝি ॥& .যাও বাব! সকল । এখন ঘে যার কর্মে বাও --. 
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হাল। খগ্াবদ মাঝি, সহাঠভূতি জানানোর জে তোগার অন) ধচাব দি 
(হাল ঈড ইত্যাদি গ্রতোকে একযোগে একই ভাবে উদ্ভত হাতিয়ার নামায ।) 

হাল ॥ চলো চলো ভাই সব এখন কাজে চলো। (একজন আর একজনকে 

একই কথ 'রিলে' করাব মতো করে ব'লে ছব্দে তালে বেরিয়ে যায়) 

১ম ড।॥ (বকে) চলো চলো কান্ষে চলো - 

য় দাভ।॥ (৩যর কে) চলো চলো কাজে চলো _ 

ওয় দাড় ॥ (লগিকে ) চলো &লো কাজে চলো _ 

লগি॥ চলি কাজে চলি_- (মাঝি ওদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে, 

পবে পালের “কে তাকিয়ে দেখে - পাল মৃছু মু ছুলছে। ঘুমস্ত ) 

মাঝি ॥ পাল আবার কথাগুলো গুনতে পায়নি তো? শুনতে পেলেই তে! 

গেছি। আবার ঝামেলায় পড়তে হবে। নৌকা চালানো কি লোজ1 কাজরে 

বাবা। বড়ঝঞ্ধাট! বড় বঝঞ্জাট! একে দেখলে ও চটে, আবার ওকে 

দেখলে এ বকে!  . নাঃ, মনে হয় তো শুনতে পায়নি। (ছু হাতজ্োর 

করে তেল মাথাবাব ভঙ্গী করে) যাই ওকে (পালকে দেখিয়ে) একটু 
“ইয়ে” করে আমি (পা টিপে টিপে মাঝি পালের কাছে এগিয়ে যায়। 

মোলায়েম ম্ববে ) পাল মশায়, পা--ল মশায়, পাল মশায়! (সাড়া 

শাপেয়ে চিৎকার কবে) বলি ও পাল মশাই। 

পাল॥ ( পাল চমূকে লাফিয়ে ওঠে ) এ! ঘুমুইনি তো! ঘুমুইনি তো-_ 

মাঝি॥ না না থুমাবে কেন? ুমোয় তে! ছোটলোকের। তুমি-'-তৃমি নিষ্জা 

যাচ্ছিলে (জি কেটে ) থুঁড়, ধ্যান করছিলে । 

পাল ॥ কে, কর্ণধার দাদা। 

মাঝি ॥ হ্যা। বলি তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে নাতো? 

পাল॥ ভচ্ছে নামানে? "--আলবাৎ হচ্ছে। তোষার এ ছোটলে।ক দাড় 

গুল ন্মামার ধান ভাঙয়েছে আমার সাধন-ভজনে ব্যাঘাৎ ঘটিয়েছে। 

ক্মামাব সঙ্গ অভদ্র বাবার কবেছে। আর এ সব কবতে উস্কানি দিয়েছে 

হাল। হালকে নাকি ওরা নেতা ধানিযেছে। 

মাঝি ॥ সত! তাহলে তো ওর! বন্ড অন্য।য় করেছে। আমি ধকে দেব। 

ধমকে না, আমি একেবারে" একেবারে চাল ভাজা করে দেব। 

পাল ॥ নানাঁওদব চালভাক্জা টালড'জ। নয়। ওক্েব তুমি তাড়াও কর্ণধার । 

মাঝি ॥। হেঁঙে ছইেপাল মশ।ই, কার সঙ্ষে কার তুলনা! আমি বলছি তৃষি 
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িযেজ। কথা ধ:£রা ল1।- ওরা নির্ভেক্ষাল, নির্বপন্ি। নির্খন, নিরলস। নিবিরোধী, 
মিমগাক।--ওদের কা তুমি ধায়োন!। 

পান্না ॥ “ধরবো না, কি বলছে তুমি -? 
মাঝি ॥ বলছিই তো, ওদের কথা তুমি কানে নিয়ো না। কে বলে 

তুমি নৌকো চালাও 1_-সে তো যজুরের কর্ম । ছ্যাঃ ছা ওসব কি তোমার 
সাজে? তুমি চল আপন ফুত্তিতে। আর তোমার ইয়ার বন্পীরা চলে তোমার 
পিছনে পিছনে । 

পাল ॥ তববাঃ! বলো রলো। 

মাঝি॥ বেশী কাজকর্ম তোমার আবার পোষায় না। পরিশ্রম-টরিশ্রম করবে 
ওই ওবা, ওই ছোটলোচেরা। তোমরা ভদ্রলোক, তোমাদের ওসব পোষাবে 
কেদ? (স্বগতঃ ) এদিক ওদিক দেখলে তোমরা আবাব ঝুলে পড়ে৷! 

পাল॥। কিকি বল্লো? আ? 

মাহি ॥ ন! না না কিছু নয়-বলছিল।ম কি তৃমি ওই দ্াড়গুলোব ইতরামীতে 
কান দিয়ো না, এশা? ওদেখ কথার মূল্য দেবার মত কি যোগ্য ওবা? 

আরতি তো৷ তোমার মর্ধাদ! হানি-_-কি ঠিক বলছি কিনা? 

পল ॥ তা তুমি খন বলছো, ঠিক আছে, ওদেব কথ।য় আর কান দেব না। 

তোমার কথাহ রইলো । ওদের তুমি সামলে বেখো। নইলে ভালো হবে 

না কিন্তু বলে বাথছি। হা! 

মাঝি। নানা,কি যে বলো তুমি--সে কথা আর বলতে, ওদের আমি এমন 
কঠিন বাধনে বেঁধে রাখবে। না ষে, লাল রক্ত কালো করে ছাড়বো। হু হু" 
বাবা কাজ না করে আর কোন উপায় থাকবে না। 

পাল ॥ মনে থাকে যেন দাদ কর্ণধার । "আমি পাল--গুভ্রবরণ পাল, মহান 

পাল, পাল বংশে আমার জন্ম,_মহীপাল,__ধীপাল,--দিকপাল,-__ 

রাজাপাল 

লগি॥ ( হঠাৎ প্রবেশ ক'বে আচমক। ঝ'লেই প্রস্থান করে ) আ-পাল ! 

পাল,॥ ( হকৃচকিয়ে যায়, তাবপর তাড়া করে লগিকে ) কে কে কে রা" 

(রাগে তোতলায় ) দে--দেখ্লে আমায় ব-বলে কিনা আ-আপাল? 

আমায় আবার অপমান করলো **. আ-আমি রেগে যাচ্ছি কিন্তু হ্যা) 1... 

মায় বলে কিনা আপাল। 

মাঝি আ হা হা হাথ/মোথামো। রাগ করে না, ছিঃ) ওষ ফক্কর ফিচলে 
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ফিরিপুঃস্ ছে ড়।ট1 কি তোমার রাগের উপযুক্ধ 1 
পল ॥ তাই বলে - 

মাঝ ॥ আহা বলছি তো তুমি ওদের কথা ধ'গো না। ওদের আমি কঠিন 
শান্তি দবো। যাকে বলে কঠিই-ই-ইণ্ শাস্তি দেব (গামছা! নেওড়াশের 
ঙ্গী করে ) এখন তুমি বিশ্রাম করগে। 

পল ॥ গাবাব বলছি মনে থকে ষেন। 

মাঝ ॥ থাকবে থাকবে _খুব থাকবে 

পাল ॥ আ'ম তবে যাচ্ছি-_. 

মঝি ॥ হ)াহ্য। এসো, বড় পন্শ্রিম গেছে তোমার-_ 

পল ॥ হাহ আমিপাল-_ ( গধিত পদক্ষেপে ডান দিকে প্রস্থান) 

মাঝি ॥ (পালের প্রস্থান পথেব দিকে তাকিয়ে কিছু পরে) পাল তে অহুংকারে 

বুক ফুপিয়ে চলে গেল-_কিস্তু সত্যি নৌকং কাব জোরে চলে? ( আকাশের 
দিকে তাকায়। ঝড়ের াঙাষ ) এ দ্দিকে আকাশের অবস্থা খারাপ, লক্ষণ 

ভালে। নয়- ঝড উঠতে পারে । এই ঝড়ের দিনে পাল কি তার নিজের চাল 

বঙ্াায় বাখতে পাথবে? আব ওই হাল লগ দাড়ের দল! -- ওদের মজবুত 

হাড়। এখন পড়ে আছে কত হয়ে, ষেন কত দুবল, কত অসহায়। কিন্তু 

কে জানে কখন খাড়া হয়ে দীাডবে, লাগাবে ঝাপটা, চৌচির হয়ে যাবে 
পালের গুমাব। -- তখন ধরা পড়বে যে, ্লাড়েই চালায় নৌঁকো-_। 
ঝড় হোক ঝাপটা হোক, জোয়ার হোক, ভাটা ছোক- (বজ্রাবছু।ৎ সহ 

বিপুল বিক্রমে ঝড় উপস্থিত “য় ) 

মাঝি ॥ ওই, ওই এ'ল ঝড়" (ঝড়েব দাপটে মাঝি শিজেকে সামল[তে 

স।মলাতে টলমল পর্দক্ষেপে দ্রুত গ্রস্থান । 

পাল ॥ ( ঝডে বিপধন্ত পাপ মঞ্চে দ্রুত প্রবেশ করে) ঝড়, ওই ঝড় আসে 

*-* ঝড় এলে' --* ঝঢ এলে। -১- কোথা যাই .. বাচাও বীচ। ও..*ও মা". 

ও বাবা *** ও দাধ1.*১ ও ডাই ১» কোথা যাই... । মাঝ ভাই .. ও 

মাঝি ভাই ... কে'থ। গেলে -*. ও মাঝি হাই ই-ই *** আমায় নামা-ও .. 

(ঝ'ড় সবকিছু বিপধস্ত হয়। পাল লারা মঞ্চ ছুটে।ছুটি করে অর্ধন্ত অবস্থায় 

প্রস্থান করে পালের দমন্ত ছুটোছুটই পিছু ছেঁটে, অর্থ।ৎ মুখ থাকবে সামনে, 

গতি হবে পিছনের দিকে । শৃম্ত মঞ্চে ঝড় আস্তে আন্তে কমে যাব. 

আলো ফুটে «৩ পালের পতনে-দাড়-লগির দল দারুণ খুশী হয়ে নাচতে 
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নাচতে মঞ্চে প্রবেশ করে। নাচ ও গানের মাধ্যমে বিদ্রপ করতে থকে 

পলকে । ) হাল ইত্যার্দির গান ঃ 

বলি ও পাল মশই _- 

ডুবেছে মানের বড়াই-_ 
হ'ল যে মবণ-গশা-ই- 

এখন তুমি পালাও কোথা? 

ভেখে তোমার কথা 

লাগে প্রাণে বাথা। 

(হাল-দঈাড ইত্যাদি ন।চতে নাচতে গাইতে গাইতে প্রস্থান করে। পর মুহুর্তেই 

নৌ$ক। সহ লগি, হাল, গ্লাড়ের দল, পাল ও মাঝির প্রবেশ। প্রার মৃত পাল 

ধাড় লটকে আছে। ছেঁড়া পাল ঝুলছে। মাঝি ও পাল ছাণ়্া সবাই নৌকা 
নিয়ে তালে তালে গান গাইছে ও মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলেছে । নৌকো! 
এমন ভাবে স।জাতে হবে যে দেখলে মনে হয় নদীব বুকে সতাই একটি নৌকো 

ভেসে চলেছে । নোৌঁকে অপর উইং দিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্থান করাব পর পর্দদ 
পডবে। পর্দ। পড়াব আগে সমস্ত মঞ্চ আলোতে উদ্ভাসিত য়ে উঠবে | 

দিগন্তে নতুন স্থধোদয়ে আভাস) ॥ দ্লাড়েব দ্লেব গান। ডেরবী॥ 

তালফেরতা হ তেওড়া ও কাহাববা 

ঘে।ঝ তুফানে 

ঝডের দিনে 

অচল তখী 

মোদের ৰিনে॥ 

দিনে রাতে 

বঞ্চাবাতে 

চলে তরী 

মোদের হাতে ॥ 

[ রবীন্জুনাথের অনুপ্রেরণায় । নাট্য কাহিনীর সুত্র £ রবীন্দ্রনাথের “বড়ে। থবর”। 

নাটকটি অভ্ভিনয়েব আগে ন।ট।কারের অনুমতি নেবেন । ঠিকানা £ দেওয়ানজীর 
বাগান। চু চূড়া ] 



স্বগে সংস্কৃতি | রবীন্জর ভট্টাচার্য 

চবিজ্র॥ মহেশ্বর। নন্দী। ভূঙী। বিঞু। নারদ। লারে নৃত্য 

লগ! বাবা নহবৎ তাণপুজা খান। বকতিমে নদন পাল। 

[ পাটকের ঘে।ষণ।ব পণ পর্দা তোলার আগে মাইকে ঘেষণ! চলবে। ঘোষণ। 

চলাকালীন পর্দা খুলবে । দেখা যাবে মহেশ্বর বসে আছে একট! চৌকির ওপর । 

পাশে নন্দী গার কলকেতে গজ প্রস্তুত করছে। মাঝে মাঝে “জয় বাব! 

তারকেশ্থরের শিবঃ* বলে চিৎকার করে উঠছে । শিব মাঝে মাঝে কল্যাণ ছোক' 

বলে হাত তুলছে। ] 

ঘোষক ॥। [বশেষ ঘোষণ।£ বিশেষ ঘেোষণ।$ বিশেষ ঘোষণ] ১ ম্ব্গ ম্তা- 

পাতালের অধিব।সীগণ শুন । আঃ গোলমাল করবে না। গোলমাল 

কনলে দেবাদিপ্দব মহাদেবের কাহ থেকে বৰ নিয়ে মাথাব বেমাতলা ক।টিয়ে 

দেব। তাহলে শুনছ, ভগবানের জীবেরা! হা শুনছেন । আমাদের 

স্র্গরাজ্যেব সা'স্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ হতে চলেছে। বৃদ্ধেরা কেবল শ্মশান 

জাগিয়ে বসে আছে। তরুণেরা সবাই ইয়]ংকি কালচ!র মতে মর্তা আর 

পাতালে চাকরী নিয়ে ৮লে গেছে। পলাতক কলাবিদদের শুন্তস্কান পৃবণের 
জন্য অনেক নতুন কম্মীঁ নেওয়া হবে। সঙ্গীত-নৃতা-নাটক পদ্দ ভত্তি করার 

জন্যে প্রার্থী আহবান কর। হয়েছে । দেবদত্যি-দানব-মানব যারাই এ পদের 

যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তাদেরই এ পরে গ্রহণ করা হবে। আগে থাকতে 

জানিয়ে দেওয়। হচ্ছে এই সব কলাবিদদের পরীক্ষা গ্রহণ করবেন-- ব্রদ্ধা-বিষু- 

মহেশ্বব। ন্বর্গরাজেোব মাকাশবাণীতে যারা চাকরীর জন্তে দরখাস্ত কবেছো, 

তারা নন্দন কাননে উপস্থিত হও। --ঘোষণ।টি এখানেই শেষ হল। 

ঘেষণ' কবজ |ম বীর হনুমান পিতা পবনদেব। আকাশব।ণী, নন্দনকানন, 
স্বরাজ) । 

নন্দী /। 'জয় বাব তারকণাথ'। ওরা ,ষ অনেকক্ষণ বসে আছে। 

মতেশ্বর॥ কে 1 কাবাবসে আছে, নন্দী? 

নন্দী ॥ আজো, আকশবানীতে নাচনেওয়।লা, গইয়ে, নটবরদের নেওয়] হবে 
বল। হয়েছে যে। 
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মহেস্বর | দেখি, আর ছুটো টান দিয়েদি। (নন্দী কলকেছেয়। মহেশর 

টান দেয়) এবার বল। | 

নন্দী।॥ বললাম তো। সেই সকাল থেকে অন্ততঃ পাচশবার বললাম তোমাকে। 
মহেশ্বর | বলেছিস্ বুঝি! তা ছ্িলিমটাতো বাবা এই এতক্ষণে পেলাম। 

বুদ্ধি ক খোলেরে এটা না হলে! 

নঙ্গী। কি করব! মাহুগ্যা তো এখন ছুগো। পিতিমে হয়েছে। এবারতো 

মর্ত থোক 'এসে পর্যাস্ত খালি কীপুনী আত্জ্ব। আন তো সংসাবের কাঞ- 

কমা কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। 

মহেস্বর ॥ কেন! কেন | ছুগ্যোর হল কি? 

নন্দী ॥ মর্ডভে তো এখন সবটা কাপড দয় ণ। বুকে এক চিলতে আর কোমরে 

একখানা । তা ঠায় দাড়িয়ে থাকেন ম। কি মশাবে বাবা !! ম্যালোরী ধকেছে। 

মহেশ্বর ॥ মানে ম্যালেখিয়া হয়েছে বলহিস্। 

নন্দী॥ তাছাড়া আব কি। কুইনিন না কিকিনে তো খাওয়ালাম। তা 

সেও নক ভেজাল । 

মহেশ্বব ॥ বালস কিবে 

নন্দী ॥ ঘেড়।নিমপা'ঠ। বেটে কুষ্টনিন বপে চালাচ্ছে? 

মহেশ্বর॥ তাহলে দুগেোোর তো ছুগ/তিৰ একশেষ। তা শুনেছি ওখানে বিধেশ 

নাকে যেন মালেরিয়াব বংশ 'শমূ কবে ফলেছিল। 

নন্দী ॥ তোমাৰ কি কিছু মনে থাকেনা? সেটাতো অন্ক। পেয়ে আমাদের 

এখেনে চলে এসেছে। 

মহেশ্বর ॥ বটে বটে -বেট!কে নিয়ে এসেছিস ত/হলে? বেশ করেছিস। 

নন্দী॥ সেবাব যে সবশ্বতীদি আলে|চালের পিচুড়ী খেয়ে পেউখরাপ করল সেট। 
কোথায় মনে আছে? 

মহেশ্বব॥ বাবা ষমে-দেবতায় টানাটানি। যম ব্যাটাতো পেয়াদ|ও পাঠিয়ে 

দিয়েছিল। মনে থাকবে না। এতো সল্ট লেকের কুডিহ!ত হুগোা পুজোয় । 
নম্দী ॥ এ জায়গাটারযা কিছু এ বিধানখাবু করেছে। সেই ম্যালোবী 

তাড়িয়েছিল। ও এখানে আসার পর খ্যানোফিলিস মশাগুলো আবার 

বাংলায় ঢুকে পড়েছে। 

মহেম্বর॥ তাহলে তে! ছুগেোকে আব মর্ডো পাঠান চলবে না, নন্দী । 

নন্দী ॥ ঠেঙ্জিয়ে বিষ ঝড়ে দেবে।  নীলকঠগিরি ঘুচিয়ে দেবে । কৌপিন 
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কমওুলু কেড়ে দিগন্বর বাবা কবে ছাড়বে। 

মহেশ্বব ? হা-হা- হা! বড় ভাল বলিস নন্দী। দে একটা টান দ্রি। 

(নন্দীদের়। ম.ইশ্বব টান দেয়) হ্যা, াহলে বলছিস, ওখানকার 

ছে।ডগুবে গুরুঙ্জন টুকজন মানে ন1 আমাকেও হেনস্ত। করতে ছাড়বে ন!? 

শন্দী॥ দেবতাদের মানছে পাতার আবার গুরুআ্ন। তুমি তো আবাব গীঁজা- 
খোর দ৭21 

মহেখ্বব ॥ আমদের মানবে নাকি বকম? কতবড় বুকেব পাটা! করেছে ষে 

আমাপে? মানবেনা? 

নন্দী। এখন ওরা তোমাকে ভেঙচী কাটে গে! 

মহেশ্বব ॥ চেউগী কাটে। 

শন্দী ॥ তোমার অমণ টলটলে মুগ বেঁকিয্নে তেবড়ে একেবারে ছুমভে গেছে 

অ।ব দিকে বাবুদেব নজর নই শুধু ভু'ন্ডিব কমপিটশান চাশাঃচ্ছ | 

মহেশ্বং ॥ এই নলদা, ভূডি নিয়ে টিটকিবি দিলে, গাল খু'ল নেব বলে দিচ্ছি। 

নন্দী ॥ আমি দিচ্চি নাকি? যও না নৈশ্াটার অববিন্দ রাডে। তোমার 

ভর ডতে জাল! পুলে মাটি মাণিয়ে ইয়া বব কবেছে। 

মহেশ্বল ॥ আ' একি বলিস্ 

নন্দী ॥ ভকার্স কালীব মঞ্জদেব তে। একটা মদ্দেব পিপের মত গুয়ে ছিল। 

মভেশ্বব ॥ দঃ এক কলকে গঁঁজা দিলে আমি খুশী হতাম রে! শেষে মাটির 
জালা ঢুকিষে "মামাকে মদেব পিপে বানাচ্ছে? ওরে, একি হতচ্ছাডাদের 

ইহাতে পড়েছিরে। 

নন্দী॥ কোমবপাড়ার কোমর্ববো তো! এ সময় সব কাজ তৃলে খালি জালা তৈরী 

কবতে লগে আছে। 

মহেশ্বব॥ আমার কাদতে ইচ্ছে কগছে, নন্দী! তৃই ভিরিঙ্গিকে ভাক। 

নন্দী ॥ ও গাসতে পাথবে না। ভিবিজ এখন যাচ্ছে আর আসছে! 

মহেশ্বব ॥ "্মাসতে পাববে না যাচ্ছে আসছে--এসবেব মানেটা কি? 

নন্দী ॥ পেট পাবাপ। ভোগ ণেষে ভোগ ও হয়েছে। 

মহেশ্বব ॥ যাচ্ছে -আসছে আবাব কি? 

নন্দী ॥ একটা লোটায় জল ভন্তি কবছে আর বাগানে ঢুকছে । আবার আসছে 
মমবাধ যাচ্ছে । 

মহেশ্বব ॥ তাহলে তা খুব ভাবন।র কথা । (শিব চিস্তিত) 
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নন্দী । কাতুদা! মার সরুদিদি তো! এবার ফিরল না। 
মহেশ্বর ॥ কাণ্তিক-সরন্থতী কোথায় রইল? 
নম্দী॥ মত্তে থেকে গেল। 

মহেশ্বর ॥ যেষাইচ্ছেতাই করবে। মার অন্বথ। ভিরিঙ্গিটা বাচবে কিন! 

গন্দেহ। আর তানারা বেড়াতে গেলেন। 

নন্দী ॥ কাতুদা নাকি রকেশ খারা হবে। 

মচ্েম্বব॥ কিহবে? 

নন্দী॥ সকর্দদি বললে. হে -মা জালানী না হতে পানলে সে রণীন্দ্র সবোবরে 
ডুবে মববে 

মহেশ্বব ॥ পন কি বলছিস? সরু-কেতোকে ডাক। 

নন্বী ॥ সরদিদি এখন ম্টি*- ৭ । 

মন্থের॥ কিটিং-থ? 

নন্দী «প্যাব আ এব মহবৎ মুঝে পাগল বনা? বইতে হিরোয়িন সরুদিদি। 

মহেশ্বর ॥ ওবে এসব যে খুব খাবাপ কথ নন্দী 

নন্দী ॥ ছবি উঠলে দেখতে যাব 

মতেশ্বর॥ ওব চলর মুঠি ধবে নিয় আয। 

নন্দী ॥ আমি তে' 'োমার মত পাগল নই। 

গভেশ্বর ॥ আমার হুকুম । 

ন্দী॥ নতুন হিরো সমিতাভ। তালগাছ সাইক্গ গীঁট্রা মেবে ঠা করে 

দেবে । ওসব বলতে হয় গণেশধ।দাকে বল। 

মহেশ্বর ॥ গণেশও কি এ মুখ নিয়ে ভিবো হয়েছে? 

নন্দী ॥ গণেশদার মুখ না থাকলেও কালোটাকা তো! আছে! 

মহেশ্বর ॥ আাচ্ডা তানা হয় বলাযাবে তুই কেতোকে আনতে পারবি? 

নন্দী ॥ সেটা খুজে দেখব। 

মকেশ্বব ॥ শিগগির একটান দিতে দে) আমার মন খুব চঞ্চল হয়ে পড়েছে। 

মনে হচ্ছে ছেলেমেয়েগুলে। বেলেল্লা হয়ে গেল (কলকেদেয়। মছেশ্থবর 

টান দেয়) আঃ! যা কেতোকে নিয়ে আসবি। না আসতে চাইলে চাবুক 

মারতে মারতে নিয়ে আসবি। 

নজী॥ তাহলে আমার হাড়গুলো কি আন্ত থাকবে ভাব? 

মহেশ্বর ॥ কেতে কি তোকে মারবে নাকি? 
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নন্দী॥ কেতোদা এখন ফিলিনস্টার। ওর কতফোড়ে তাজান! গুরু গুরু 

করে ওকে সব সময় মাথায় নিয়েনাচে। আমি মারতে গেলে আমার ছাল 

ছাড়িয়ে ডূগড়ুগি বানিয়ে বাজবে না! 

মহেশ্বর ॥ ওঃ! তাহলে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আর। 

শন্দী॥ আমি বলব তুমি একটা ফিলিম করছু। নায়ক করবে কেতোদাকে-_ 
পেমেপ্ট টোয়েন্টি হোয়।ইট এইট্রি রা।ক- ইঞ্জিকল টু ওয়ান লযাখ,। 

মহেশ্বর ॥ কি -কি বলশি হতভাগা 2 

নন্দী ॥ 'আরে বাব! তা ভিন্ন ও এপথ মড়াবে নাকি ? 

মহেশ্বব॥ তাই বলে আমি বায়োস্কোপ করব! 

নন্দী॥ হা! তুমি কাহিণী-চিত্রন/ট্য-সঙ্গী ত-দৃশ্ত-পবিচ।লন। করবে। 

মহেশ্বর ॥ কেন মহেশ্বর বলে সব ছেঁদো! কাজ করতে হবে নাকি? 

নন্দী ॥ ছেঁদো কাজও শয়- ঝক্কিও কিছু নেই। গল্প-টল্ল একটা চুরি করে 

লোকজনকে দিয়ে ঘব করিয়ে নিয়ে নিজের নামে ছবি করবে। শেষে সব 

পয়স। নি্েএ গঁ|াটে ঢুকিয়ে শাপলাশ্রী হবে এটাই তো এখনকার মর্তের 
বেওয়জ । 

মহেশ্বব ॥ এসব শুনে মামাব গা বমি-বমি করছে। তুই ঝা! ভাল বুঝিস্ কর। 
যা এখুনি যা। 

নন্দী ॥ তুমি তাহলে কাজট। সেরে ফেল। 

মহেশ্বর ॥ আমার আপার কি কাজ? 

নন্দী।॥ আকাশবাণীতে লোক নেওয়। হচ্ছে তার পরীক্ষা তোমাকে নিতে হবে। 

মহেশ্বব॥। সেনেব'খন। আমাকে 'মআাগেঘর সামলাতে ণে। 

নম্্বী। নেব 'খন কি গো! মর্ত থেকে পাতাল থেকে এসেছে পরীক্ষা দিতে। 

তুমি বলছ নেব 'খন ! « 

মহেশ্বব ॥ ওখান থেকে স্বর্গবাজে; লে।ক আনতে হচ্ছে কেন? 

নন্দী ॥ গাজা খাও আর ঘুমোও। স্বর্গ থেক আকাশবাণীর শিল্পীরা সব মর্তো 
পধিয়েছে। মডার্ণ আর্ট নাকি মরতে । শ্চোমাদেব খানে সব গেইয়। হয়ে গেছে। 

মহেশ্বব ॥ এবলেকি! সবাই পাগল হল নাকি? আমার স্ব্গবাঞ্জা গেইথা 

মডার্ণ ন্ট এধন মর্তে।! সবাই স্বর্গরাজা ছেড়ে চলে যাচ্ছে মর্তো! 

নন্দী ॥ তুমি ানতে থাক। ছিলিম রেখে গেলাম । ষত পার খাও। জয় 

ঝবা সহেশ্বরে। জয় জর বাব মহেশ্বরের জব । 
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মহেস্বর ॥ কেতে। হারামজাদাকে আনতে না পারলে তোকে শৃলে চাপাব জানবি। 

নন্দী॥ বেশ আমিও .ঘধন করে পারি নিয়ে আসব । (প্রস্থান ) 

মহেশ্বর ॥ যেমন করে হোক ধরে আনতেই হবে এসব কি শুনছি বে বাবা! 

(পেট বাজিয়ে) আল! পুরো দয়েছে  ছুদিন বাদে জলা রেখে বলবে এই 

তো গীজাখোর শিব এসেছে কিচ্ছু বাল ন! বলে ব্যাটাবা যানয় তাই কবে 
বেড়াচ্ছে! আর কটা দিন দেখব তাখপ। আবার রুপ্রর্প ধবব। (নারদের 

প্রবেশ ) 

নারদ ॥ হাব তে পীণবন্ধু-_পাপ কব বানা। 

মহেশ্বর ॥ যদ হরিই তোমাকে পাণ কবে তাহলে হাব কাছেই যাও আমার 

এখানে কি ইয়ার মণ এসেকো শাল! শারদ । 

নাধদ॥ আহ -হা। শাশা। যী সঁণাই তম খানটাব কি অবপ্থই শাতত! 

মহেশ্বর॥ নবাব তাখাদ। কথ হচ্ছে । (এ মাব পা'দাগার ঘুচিয়ে দেব আন? 

নাং? ॥ বোম্.বম্ ত।নক বোম বোম বোম্ তাব্ক বোম্। জয় বাবা 

তারন্েশ্ববের জয 

মহেখব ॥ বলা কলা আছে? 

সার ॥ আমার একট। ক]1গ.5ট আছে মতেশধ |) 

মন্তেশ্বর॥ তাব মানে? 

নার ॥ তোমাকে বাপু বোঝাতে ড্ড সময় লাগে। ছুণিয়ব হালচালের 

ংবাদ থাখনা, খালি গাজ। খেয়ে-__ 

মহেশ্বর।। আমি রাগলে কন্তু চগ্ড।ল _ 

নারদ ॥ না--লা পাগবে কেন" (স্বগতঃ ) শালা ৮টে গেলে কুরুক্ষেত্বর কাণ্ড 

করবে। 

মহেশ্বর॥ ফিস্ ফিস করে আবার কি আওডাচ্ছ 2 

নাধ্দ॥ যঙই ভাল কার, নাবদের বদন!ম ঘু১বে পা। 

মহেশ্বর ॥ কি বলতে চাও তাই বল! 

নারদ ॥ হয়েছেকি, আজ তে ইন্টারভয। মাম অবশ্য বোর্ডেখাকছি । ত।-_ 

মহেস্বর ॥ তা-কি? 

নারদ ॥ তুমি তো চেযারম্যান! তার ওপর উদ্জবুক! 

মধেশ্বর॥ মানলে? 

নাধ্ধ॥ পানা! কথাটা তাণয়। মাণে তুমি একটু সোজা সিধে মান্ষ। 
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তাই বলছি. 

মহেখ্বব॥ আচ্ছা জালালে তো! কি বলতে চাও বলতে বাপু! 

নাও? ॥ এ বক্ক'তমে নন্দন পাল আসছে তো! 

মহেশ্বর ॥ সেশালা আবারকে? 

নব্দ॥ অমন করে চিৎকার কৰে শ।ল। বোলন। ! 

মহেশ্বব॥ কেন গল! কেটে সেবেনাক? 

নাব্দ ॥ ঠিক তাই! হয় গল। কেটে দেবে। নয়ত হাত পা বেধে কচুবী 

পানাব মধ্যে ঠেসে দেবে। 

মহেখব॥ কি? এতদুব সহম ২তার। নারদ তুই কি ভেবেছিস্ ভোল। 

মহেশ্ব৭ মরে .গছে।! কোন্ শালা বকাতমে নন্দন পাল-- 

নারদ ॥ চুপ--চুপ। (ছুটে গিয়ে উইংলের পাশে দেখে) যক্গমিষে 

গঞ্প কবে 

মহেশ্বং॥ কি ব্যাপার এত ভয় দেখাচ্ছ কেন? 

নারদ ॥ তোমাকে হারিয়ে আম "বাব কি করেবল! 

মহেশ্বব॥ কেন? বক্তিমে শন্দন পাল কি মাবাত্মক কিছু নাকি? 

নাবদ ॥ তেষ্টায় জল চাইলে তেলাপোকা মারা বিষ মিশিয়ে দেয়, ক্ষিদে পেয়েছে 

বললে ভাতেব অঙ্গে ই'হুরেব |ধষ মাখিয়ে দেয় । আর-- 

মহেশ্বব॥ ( দাতক্কে) আবথাক নাব্দ। তোমাব কি বলার আছে বল! 

নারদ ॥ গ্রনুঃ আমাকে মত্তে বা চয়ে বেখেছে এ বকতিমে মাস্তান । 

মহেশ্বব॥ মাস্তান | 

নাগ? ॥ যাব মত্ত সবাইকে শাসার় তাদের বলে মন্তান। আখ ওদের শি্যুর! 

বলে গুরু । 

মহেশ্বর ॥ বাঃ বাবা! তা তে।মাকে এ বাচাচ্ছে কি ভাবে। 

নাৎ্দ॥ তা, $বাবা। আপশাবা মর্ডে যাচ্ছেন আসছেন। একবার গেড়ে 

বর বব মনস। থেকে আরম্ভ করে ষম--ঘেটু পথ/স্ত আসর জকিয়ে 

বসে মআমাব বেলা কেউ দেখার নেই 

মহেশ্বব॥ তাতুমি তোখালি অকম্য করতে আছ। কে তোমার পুজে। 
কবে বল। 

নরদ॥ কাজে কাঙ্জেই আমারট। আমাকেই দেখতে হচ্ছে, আমি এইরকম 

কট। মন্ত!নকে ধবে আমার নাম প্র৮ার চুলিয়ে যাচ্ছি তারকববা! 
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মহেশ্বর | ছা! এর ওণপন। একটু শে।নাও দেখি--. 
নারদ ॥ মর্ভে দশটা দল আছে। তার্দের কেউ আঙ রাজা কাল ফকিবর। 

যে য়াজা হয় আমার বকতিমে নঙাঁন তখন সেই দলে ছিড়ে যায়। আর 
অন্য দলগুলোকে দাবড়ে ঠিক কবে রাখে । 

মহেত্বর॥ ওর দাবড়ানি সকলে সহ করবে কেন? 

নারদ ॥ না করলে তাকে কচুরীপানার মধ্যে ঠেসে দেবে ' 
যহেস্বর ॥ এ1। 

নারদ ॥ £111 

মহেশ্বর ॥ বিচার নেই? 

শারদ ॥ তখন তে বকৃতিমে ননান রাজার দাল। ওব তখন সাত খুন মাপ। 

মহেশ্বর ॥ বুঝলাম! কিন্তু সকলেইতে। সেবা করবে বলে দল গডেছে। যদি 

সবাই মিলেমিশে যায়! 

নাবদ॥ তাতো হতে দওয় যায়না। এ বকৃক্মেব দলেব। তাহলে গেতে 

নম! পেয়ে খাবি খাবে যে 

মহেশ্বর ॥ বুঝেছি । ঝগড়া জীইযে বাখাব জন্তেই বক্তিমের দল বেঁচে থাকছে। 

নাব?॥ তোমার বুদ্ধির তারিফ কথতে হয় - 
মহেশ্বব॥ (কলকে তুলে দম (দয়) কলকেট! ধর্বযে দেবাব লোক পর্ধান্ত নেই। 

নাবদ ॥ তা নন্দী না হয় কেতোকে তানতে গেল! তৃঙ্গীকে ডাক না। 
মহেশ্বর ॥ সে নাকি যাচ্ছে মার আসছে। 

নারদ | সেটা আবার কি? 

মহেশ্বর ॥ বুঝবে না। তুমি যাও তো ছেশড1গুলে!কে পণীক্ষা দিতে ডাকো । 

নারদ ॥ বিষুটা তোমার কাছ্ধে আসবে নিশ্চয়ই! ও ব্যাটারও ক্যাগ্ডিডেট 

আছে শুনলাম । শেষে আমারটাকেই লা বাগড়। দেয়। 

নারদ ॥ তা শন্দী না হয় কেতোকে আনতে গেল ' তৃঙ্গীকে ডাক শা] 

মহেশ্বর॥ সে নাকি যাচ্ছে আর আসছে । 

নারদ ॥ সেট! আবার কি? 

মহেশ্বর ॥ বুঝবে না! তুমি বাও তো ছোড়াগুলোকে পরীক্ষা দিতে ডাকো। 

নারদ ॥ বিষুঃট| তামার কাছে আসবে নিশ্চন্ন! ও ব্য।ট/রও ক্য।গডিডেট আছে 

উনলুম। শেষে আমাবটাকেই না বাগড়া দেয়। 

মহেশ্বর ॥ “তামরা পা ইণ্টারভু। বেডের মন্থর? তোমরা কি বলে নিজেদের 
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লেককে পুশ কর! 

নাবদ॥ আজকাল নিজেদের ঢাক নিঙ্জেকেই পেটাতে হয়। নিজের চরকার 

নিজেকেই তেল ধিতে হয় তারক বাবা । 
মহেশ্বর ॥ এখেনে চুপটি কবে বস। আমিনাফেরা পর্যন্ত কোথাও যাবে ন!। 

( ম্বগতঃ ) তোমাদের জোচ্চর আমি ভাঙ্গছি; তেল দেওয়া বাব করছি। 

(গ্রস্থান। নারদ একা দাড়িয়ে থাকে) 

নারদ ॥ একি হল রে বাবা! মহাদেব শেষে দৌডোদৌড়ি করছে! কালে 
কালে দেখব কত। হরিহে_দীনবন্ধু! (বিষু কমগুলুব জল গলায় ঢালতে 
ঢালতে আর “আঃ করতে করতে প্রবেশ করে) কি বাবা বিষুণচরণ ! ওটা 

যে ব্রক্ষাব মনে হচ্ছে । 

বিষুঃ॥ মনে হচ্ছে তো হচ্ছে! তা কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি! 

নাব?॥ তাত্রহ্গাদাতু বাপারট। জানে তো। 

বিষু॥ সে খোজে .তামার দরদার কি? 

নাবদ ॥ না আমি বলছিলাম 

বিষণ ॥ এট ব্রন্ধা আমাকে দিয়েছে! 

নারদ ॥ ওত কি আছে বিষু? 

বিষুত॥ ব্র্মাব পদধোঁত বারি। 

নাহ্দ॥ তোমার মত দ্বেবত| কি শীধু বারি খাবে বাব বলনা ওটা কারণবারি ! 

বিষুঃ॥ স্মসভ্যতাব সীমা ছান্ডিয়ে যেওন। নারদ | 

নাবল॥ থাক্ ওসব কথাথাক। তা এখেনে কি মনে করে? 

বিষু | আঙ্জ ম্বর্গবাজোর আকাশবাণীতে কলাপদ পুরণ হবে জান না! 
নাবদ॥ কানাঘুষা শুনছিলাম বটে । 

বিষুঃ॥ ফচকেমী করার জারগ! পাঁওনি শালা । তুই না ইন্টাপস্ু বোর্ড-এর 
মেস্থা। 4 

নারদ ॥ সেটাও শুনেছি 

বিফু॥ খডম পটিয়ে লম্বা কবে দেব আনিদ্ ৬ আমার সঙ্গে ফিচলেমী হচ্ছে? 

নারদ ॥ এখুনি ইন্ট বত; হবে আর তুমি দাদ! মাতাল হয়ে গেলে! 

বিষুণ॥ € ণগেতে গিয়ে টলে পড়ে ধেতে যেতে ) কোন্ শালা বলেরে আমি 
মনল । তোকে স্বর্গ ছাড়! করব তা জানিস! 

নারদ ॥ “তামার ক্যাঞ্ডিডেট আছে তে! 
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বিষুঃ॥  আদাকে--আমাকে তুই অপমান করছিল? ওঃ এ ভাবে বাচা যায়না। 

(প্রায় কাদতে কাদতে ) পুরানো সেই দিনের কথা ভূলবি কিবে হার। 

ও সেই চোখের দেখ' প্রাণের কথা সেকি ভোল। যায়। 

নার) খেয়েছেবে। এ শাল! আবার গানেও ইণ্টান্ভ্য নেবে! ব্যাটা ক্র 

গিলে খেয়েছে বে] 'খখন তো পা্পয়ে বাচি। (প্রস্থান ক্ষ টলতে 

টলতে গান গেয়েই চলে । কথা জডানো। কাদতে কাদতে আর ঢং করতে 

করতে বিষু গান গায়। এনই মধো ভূঙ্গী একটা একুট1 কবে তিনটে জল- 

চোৌঁকি এনে তার ওপর আসন পাতবে। বিষ দেখতে পাবে শেষে ) 

বিষুঃ॥ আয় আর একটি বাধ আয় প সখা প্রাণেব মাঝে আায়। 

মোরা স্গেব দুখেব কথা কব প্রাণ জুডাণে তায় ॥ কে! কে এসেছ 

গ্লেবতা। 

ডূঙগী॥ আজ্ঞে আমি ভলী। 

বিষুত ॥ এস সথা প্রাণের ভেতব এস ( কমণগুলু থকে জল খাব) 

ভূঙ্গী॥ অজ্ঞে মামিভূর্দী মানে ভোশান।থেব চ্যালা ! 
বিষুঃ॥ শায় অ'র একটি বাব, আবে সখা গ্রাণেব মাঝে আয় _ (ভূঙগটুকে 

ধরতে যায়) 

ভূঙ্গী॥ আমাকে ছেড়ে গ্যান কতা আমার বডড ইয়ে তয়েছে। 

বিষ্ঃ,॥ মোব। ভোরের বেলা ফুল তুলেছি ছুলেছি দোলায়। (হাত ধরে 

নাচতে নাচতে গায়) 

ভ্ঙগী ॥ কতাগো। 'আমাকে বেশী নাডাচাড়া করবেন না। আমার এখুণি 

পেয়ে যাবে। 

বিষুঃ॥ ওরে সখ।রে ! তৃই কিবুঝবিরে। ওরে এষে কতব্যাথা তা তোকে 

কেমন করে বলব রে! 

ভূঙ্গী।॥ আমার নাচবার গইবার শবীল নেই গা কত্তা। 

বিষ,॥ সখা তোমার এই হাল কেন! বল সখা বল। আমি যে আকুল 

হয়ে পাথর হয়ে তোমার জন্তে পথ চেয়ে বসে আছি। 

ভূষ্দী॥ মার স্জে পৃজোয় হাওয়া বদলাতে মত্তে গেইছিন্গু। ওরে বাবা সে 
কি খিচুড়ী বে বাব! 

বিষ, কে তোমাকে পিচুনী দিয়েছে৷ সবা কে দিয়েছে ব্যাথা। 
ভঙী॥ দিচুনী নক্ব গা কত্া। পিচুড়ী মাদাগাস্কার না বদাগ্কার থেকে 
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এনেছিল চাল। পেটে যেই সি'দোল সঙ্গে সঙ্গে বশীর আওয়াঙ্গ গুরু হল 
কত্তা। সে ষেন বেন্বাবনকেও ভুলিয়ে দেয় । 

বিষ ॥ ঝাশী -আহ!-হা1! মদনমোহন! ওপো বংশীধর-- | 

বাজিয়ে বাশী গান গেয়েছি বকুলেব তলায়। 

ভূগী॥ এইরে! আবাব আমার চিরিক চিরিক মারছে রে! কতা গে! 

বিষুত$/॥ ও মেই চোখের দেখা প্রাণের কথা, সেকি ভোলা যায়৷ 

ভূবী॥ এ কি বেপণ! বড় কত্তাকে বললাম মেডিকেল এর ছুটি না দাও, 

একটা দিন ক্যাজুয়েল ছুটি দাও । কে শোনে গরীবের কথা। ও বাবা আর 

পারব না গো কতা! 

বিষুঃ॥। (হঠৎ ওর হাত ধবে ঘুবতে ঘুবতে ) পৃবাণে। সেই দিনের কথা ভূলবি 

কি বে হায়, ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা, সেকি ভোল। যায়; গাও 

বন্ধু _গাও সথ।। 

ভূঙ্গী॥ ভূলবি কি রে হায়- ভুলব কি বে হায়--ওঃ একি ভূলতে পারা যায় 
গে! কত্া। ভূলবিকি বেহায়। ( এক হাত ছাড়িয়ে পেট চেপে ধরে) 

খিঞ্ু। ও সেই চোপের দেখা প্রাণের কথা, সে কি ভোল। যায়। 

ভূঙ্গী॥ সেক ভোলা যায়_ ওঃ মাগে--একি ভোলা যায়_ বাপরে সেকি 

ভোলা ষায়-__না কত্বা-_-একি ভোলা যায়। ভোলানাথ গে! এ বঃখ। ভূলতে 

পারব না। (হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়) 

বিষুর॥ হান মাঝে হল ছাড়াছ!ড়ি গেলেম কে কোথায় 

আবাব দেখা যদ হ'ল সা প্রাণের মাঝে আয্ম। 

প্রাণে মাঝে আম্ব_-আয়-_। (বিষুও কাদ-কাদ ম্ববে “প্রাণের 

মাঝে মাঞ্--করতে থাকে । প্রবেশ করে নহৃবৎ তানপুবা খান!) 

নহবৎ তানপুর! খন ॥ সেলাম-_-সেলাম -সেলাম আলেকম। (নবাবী 

সেলাম কবে 'ঢাকে। হাতে একটি কু'জো। তাতে লেখা ৬69) 
ব্ষুি॥ আলেকুম সেলাম-_-আলেকুম সেলাম । তোমাকে কি ডেকেছি নহুবৎ 

তানপুবা খ।ন। 

নহবত॥ শ। খোদাবন্দ,। আমি এসেছি অপন।র শুপা ভাণ্ডার পুরণ করতে। 

ব্ষুও ॥ এ) । 

নহবৎ। অ।পনাব পাত্রটা আমাকে দিন। 

বিধু।॥ ওঃ আছ্ছা-অবদ্্ধা! বেটা তোম আল্লা কি আচ্ছা খবরদত্ত পুঞ্জ। 
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তুঘকো হাম দেখেগ!। 
নহবৎ| (€ ঢালতে ঢালতে ) থোড়া কোশিস্_-আমাকফে একটু দেখবেন শ্ঠার ! 

বিষুব॥ থোড। নেহী--বেট] থোড়া নেহী। বছুৎ সী--বহুং দেখেগ! ! 

নহবৎ॥ বিষুগী গোস্তাফী মাফ করবেন। ইয়ে সরাব খাস পতুগীজ মাল 
আছে। ভালফিল গোয়া কি চী্জ বাবু। 

বিষু॥ বন খুব-বনৎ আচ্ছা! বহুৎ _বহু২- আচ্ছা খুব! 

নহবৎ॥ সেল।ম--সেলাম-_আল্লাজী (সেলাম করতে করতে পেছনে ছেঁটে 

চলে যায়) রা 

বিষ্ণু ॥ পিও--বেটা- জীও বহু২_পিও আওব জীও। যেতনা হি পিওগে 

ভন! জীয়গে । আও পিও--আওর জীও, জীও আওর পিও, জীও গী ৪... 

পিও জীও *** (বিফ কথ।গুলো৷ বলে আর নাচতে থাকে। প্রবেশ করে 

মহেশ্বব। তার হাতে একটা ছফুট [ত্রশূল মহেশ্বর এসে তিশ্ল শব 

করে ঠকে রাখে । বিষু নেচেই চলে ) 
মহেশ্বর॥ সাবধান বিষ! 

বিষুঃ॥ (নাচতে নাচতে )পিও ক্দীও- জীও পিও--( মহাদেবের কাছে গিয়ে 
আর্তি করার মত হ।ত নাড়তে থাকে ) 

মহেশ্বর | বিধুঃ দেখতে পাচ্ছ না আম কো? 

বিষুঃ॥ (থমকে দাড় য়) দেবাদি-দব মহাদেব । (শুয়ে পড়ে সঙ্টাঙ্গে প্রণাম করে), 
মহেশ্বব॥ ওঠ! "আসন গ্রহণ কর! (বিষু টলতে টলতে আসনে বসে। 

কমগ্ুলু থেকে জল পার করে। ) ওটা আবার কি? 

বিষুঃ॥ ্রহ্ধা9 পাদম্পর্শ বারি! 
মহেশ্বর॥ বুঝেছি। (কলকেয় টান দেয়) আজ আমাদের ওপর বিরাট দায়িত্ব! 

মহতভাবে উদ্দাব হয়ে কাজ করতে না পাবলে আকাশবাণীতে পাপ প্রবেশ 

করবে। 

বিফ্ুঃু। খুব সজাগ থাকতে হবে। 
মহেশ্বর । 'অ।মি খবর নিয়ে এলাম 

বিষুঃ॥ আপনিই তো সব প্রত 

মহেখ্বর ॥ সর্গবাঞজেতর আকাশবাণী থেকে নাকি সব শিল্পীর! মন্তে বেটার চান্স 

পেয়ে চলে যাচ্ছে, এমনকি কেতোট। পর্যাস্ত-_ 

বিধুঃ॥ কিচ্ছু ভাববেন না কেতোর বাপের নাম ভুলিয়ে দ্বেব। 
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মহেশ্বর ॥ বিষুঃ ! 

বিধুঃ। এ ওঃ বড্ড ভূল হয়ে গেছে দাছ।। 

মহেশ্বব॥ আমাদের অ।কাশবাণীতো ডুবতে বলেছে! তাই প্রচুর দ্বপমুত। 
আব 'অমরত্বেধ লোভ দেখিয়ে লোক আনা হচ্ছে। 

বিষু॥ তাজানি--তাজানি। আমর নহবৎ তানপুরা খান তো সেই জন্তোই_? 

মহেশ্বর ॥ কি কল কফি বলছিলে যেন __ 

বিষুঃ॥ আজ কেন জানি না বড্ড ভুল হচ্ছে। (জল খার) 

মহেশ্বব।॥ ওঃ চুপ করে শোণ। 

বিষুঃ ॥ বলুন! 

মহেশ্বব॥ গানে একটা লোক--নাঁচে একটা আর ঘোষক একজনকে নেওয়া 

হবে। তাদের ইন্টাতভ্যু বোর্ডে তুম আমি আব নারদ আছি। 
বিষুঃ। আপন্ন চেক়াবমযান থাকতে আমর আর কি বলার থাকতে পাবে। 

তবে এ অকালকুক্ষ'গড নারধটা__ | 
মহেশ্বর॥ বোম্__.বাম্। (কলকে টানে) খবরদার বিষুঃ! বোভের মেস্বার- 

দেঁ৭ শামে কোণ আভধযোগ করবে না। 

বিধুর॥ তালে থাক্ 

মহেশ্বর॥ হ্যাথাক। মহৎ এবং উদার হও। 

বিষুঃ॥ ওস্তদ তানপুওা খান বিখ্যাত গুণী গায়ক বাবা! 
মহেশ্বব॥ পবীক্ষা নেবার সমঘ্ঘ তাঁর গুণের পরিচন্ন আমরা পাব? 

বিষু)॥ পতৃণগা।ল থেকে আনা-__ 

মহেশ্বব॥ সেটা আবার কে? 

বিধুঃ॥ মানে গোয়া থেকে একেবারে খাটি সরেস-_ 
মহেশ্বব॥ তোম।র কি খুব বেলী নেশ। হয়ছে বিষ, ! 

বিষু। নাদেবাদ্িদেব! আমার আজ ষেন কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে! 

মহেশ্বব ॥ ভূঙগী। (ভূঙ্গীর প্রবেশ) নারদ কোথায়? 

ভৃঙ্গী॥। পর দিয়ে এসেছ। তিনি সেজেগুজে আসছেন। 

মহেশ্বর ॥ 'সজেগুজে? ওকি আবার বিয়ে করতে যাচ্ছে? 

ভূঙ্গা। আজ্ঞে দেখলাম উন গায়ে অতোব ঢালছেন। আব একজন মেয়েম নুষ 

ওন।র জম! গিলে। কবে দিচ্ছে। _ 

বিষ ॥ ব)|টার চরিত্র কি হয়েছে দেখুন বাবা! (নরদের প্রবেশ। গিলে 
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করা পাঞধাবী। কৌচান ধুতি পরনে ) 
নারদ ॥ তোর মতন তো অন্বকারে গিলে করা পাঞ্জাবী পরে বে-পাড়্ায 

হাইন1! জা করি তা সামন! সামনি করি । 
বিষণ,॥ বকানুর অধান্থুর বধের কথা যনে আছে? বেশী বাড়াবাড়ি করলে ঠ্যাং 

ধরে চিরে ফেলব নারদ! 

নারদ ॥ এ ভাঙ্গিয়ে তো চালাচ্ছিস্! আর কিছু করার মুরোদ তোর আছে? 

মনে আছে, এবার তের মুন্তি গড়েছিল নাবকোল ছোবড়া দিয়ে । এ ছোবড়ার 
গদ্া দিয়ে পারলি কিছু করতে? এখানে যত ফটর ফটর এখেনে বসে! 

বিষ ॥ তবে রে বাটা ঝগরুটে দেবতা । 

নারদ ॥ কর নাকি করবি কি? (দুজনে উঠে এগোয় আর পেছোয়। 

মহেশ্বর কলকেতে ঘন ঘন টান দিয়ে চিৎকার কবে ওঠে) 

মহেশ্বর ॥ বোম বে]ম। তোমব! হুর্জন ছুটো আদনে বস। তূঙ্গী প্রথমে 
নাচেনেবালাকে ডাক। ( মহেশ্ববের কথা মত সকলে কাজ করে।) 

বি্,॥ এত 'মপম।ন সয়ে ব/চা যায় না বাবা, 
নারদ ॥ সব সময় ভয়ে ভয়ে জীবন কাটান দুঃসাপা বাবা তাবকেশ্বব। 

মহেশ্বর॥ শোন এখন থেকে ম।ঝে ম।ঝে মায়াপুরবশ্বর বলেও আমাকে সম্বোধন 
করবে। আমি এখণ মায়।পুরেও মাঝে মাঝে যাচ্ছি। 

বি, ছু' জায়গায় কেন আসন পাতলেন বাবা! 

মহেশ্বর॥ বেোম্ -বোম্। মর্তে বেটারা ত্রিকোণ ফিকোণ কি সব চালাচ্ছে। 
তবু লোক বেড়েই চলেছে। আবার ডেকটামি "শ ভেদবমি তাও চলছে। 
সব ভেজাল। এত করেও হাসপাতালে পোয়া'ত মেয়েদের থাকতে দিতে না 

পেরে মাঠে খটিয়। পেতে দিচ্ছে। 
বিফ, ॥ আমিও সব শুনেছি। 

নারদ ॥ তুমিও কটার জঙ্কে দায়ী তা তো! বললে ন। বিষুচরণ ! 
বিফ, ॥ এবার আর ছেড়ে কথা বলা চলেনা বাবা! 

মহেশ্বর॥ আ:। এত লোককে সন্ত করতে হলে এক জায়গ।য় থাকলে চলবে 
কিষরে। তাই মায়াপুরেও যাচ্ছি। 

নারদ & বাধার মহিমা! 

খহ্ছেশ্বর ৪ বোম! বোম (দুর থেকে তবলার টাটি ও নাচের বোলের 
মুখে আগয়াজ আসতে থাকে) 
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নেপথ/ ॥ ধিন তাক তাকে ধিন--ধিন--ধিন--খিন তাঁকে তাকৃ। 

মহেশ্বব ॥ কে যেন লাফাচ্ছে বাঁপচ্ছে নার! 

নারদ ॥ আটিস আসছে বাবা! 

বিষ্,॥ শিল্পী খেওয়।জ করতে করতে অ।সছে। 

নেপথ্য ॥ ধ1 কেটে তাক্ ধুম ফেটে তাক্ ধেতা কান। (হম্থমানের মত 

লাফিয়ে গ্রবেশ করে নাচেনেবাল।। নাচের ভজীতে কথা বলে। এদেশী 

আধুনিক নচের সঙ্গে বিদেশী বক ন।চের সংমিশ্রণ । মাঝে মাঝে হনুমানের 

মত লক দেবে) 

মহেশ্বব ॥ তুমি কে বাবা! 
লারে॥। আমার নাম লারে নৃতা লাগ! বাঁধ।। 

বিষ,॥ বাঃ-_বাঃ ! 

নারদ ॥ ছিঃছিঃ 

মহেশ্বব॥ লারে নেতা লাগ! বাব, তোমার অভিজ্ঞত৷ কিছু জানাতে হবে যে। 

(ইংরেজী স্ুব নকল কবে। বাইরে থেকে তবলার দুম্ দুম্ আওয়াজ পাওয়া 
যাবে সেই লঙ্গে লারে ইংবেজী সুরে পা ফেলে নাচবে) 

ভারে । লা-ল।- ল।--যড়া--বড়া--ঘড়া---ঘড়া- ঘড় 

_লা-লা-লা। 'আই লব ইউ--ও দুইটি আনারকলি-_- 

কম মাই বুকে-লা-_লা- লা-- 

বিষ | আহা-_-হা! 
নার? ॥ শাল।_-লা--শ।--লা্আ-_আ। 1 

লারে॥ লা-_লা--লা! : 

মহেশ্বর ॥ এটাতো সনতন নাচ নয় লাপপা বাব! 

লারে॥ বোম্বাই নাচ। মানে একটু ফবেনটাচ না থাকলে লোককে দেওয়া 

যার না। তবে 'সারও আছে, সেটা দেখাই আগে তবে তো৷ বোম্বাই 
নাচের মহিমা বুঝবেন! 

মহেশ্বব ॥ আর লাগবে না থাক । 

বি,॥ না-শা! চলুক- চলুক! 

মহেশ্বর ॥ এই)|! 

বি,॥ ( জল খেয়ে ) আর একটু দ্বেপাক বাবা। 

মহেশ্বর ॥ ( অনিষ্ছা সত্বেও ) আচ্ছা তাহলে দেখো। 
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হারে ॥। হেই্ছেই-হ।ই--হাই-দেই-দেই-- দাউ--দাওউ 
নেরে তবে কাউ _ফাউ! (লারে লাপপা ধরণের কোমর বেঁকিয়ে, 

পা টেনে টেনে নাচতে থাকে ) 

ওরে জগারে--ওরে জগারে !! 

কেলো মাধারে-_ কেলো মাধারে-- 

মেরেছিস্-_-মেরেছিস্ কলসীর কাণ। 

তাই বলে কি প্রেম দেব নারে--রে--এ--এ ! 

তাক--তাক-_-ধিন--ধিন -_- 

মহ্হেশ্বর॥ থাম হেলাপপাবাব! এবাব থামাও নইলে তোমার অঙ্গ গ্রতাঙ্গ 

খুলে পড়ে যাবে। 

লারে॥ কি যে বলেন বাবা, বুডে। শিব! স্্াটিং-এ একটা শট্ু নিতে একটানা 
তিন ঘণ্ট! নেচেই চলি । আমি তো ব্যাটাছেলে, মেয়েছেলে হয়ে সরম্থতী 

নাচুনেবালীর পর্বস্ত এতটরকু রু'ত্তি লাগে না। 
মছেশ্র॥ সেটা আবাব কে? 

লারে॥ সংশ্বতী নাচুনেবালীব খবর স্বর্গে আসেনি? আপনাব এখানকার ফিল্স 
রিপোর্টাববা অপদার্থ । ঠিক আছে আমি একশটা করে *আকন্দ-লোক' 
পাঠাবাব বাবস্থা করবে! - আমিই তাহলে চাকখীটা পাচ্ছি? 

মহেশ্বব॥ রসো, রসো-ত। আকন্দ .ল। কট! কে লাপ.পা বাবা,! 

লাবে। আকন্দ লোকের নাম ন। শুনলে আমাদের মর্ডে তাব ফাসীব হুম হয়। 
এখন তো “ছিঃ ছিঃ নে-ম! ক্ষগৎ”, “সোজারথ+, 'কলকল্লোল', 'ছিঃ ছিং নে এডি 

ভেন!স”' কেউ পড়তেই চায় না। সবাই বলে, 'আকন্দভোগ” লাগাও । 

মহেশ্বর ॥। বিষ, শুনছ কথ! 
বিষ, ॥ বড়ই সুখের কথা! বড় মজার গল্প! দিনে দিনে কালকেতুব মত 

এর বেড়ে চলেছে । আর আমরা--! (কেদে ফেলে) আমরা কোথায় 

যেন তলিয়ে যাচ্ছি, পেছিয়ে যাচ্ছি তারক বাব! 

মহেস্বর॥ থকৃ--থ|কৃ। কাদতে হবেনা। ঘোম্ বোম্!! 

নারদ ॥ একেবারে আউট হয়ে গেছে, মায়াপুরেশ্বর ! 
মহেশ্বর॥ তোমার ভক্তির তুলনা হয় না নার । 

লারে॥ কলকেতারটা দেখবেন নাকি? 

মহেস্বর॥ আর দরকার নেই। তুমি বাবা এখন এসো _ 
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বিক,॥ না! আর একটু! আমার যে কি ভাল লাগছে বাবা! 
নাব্দ॥ এ শালাই বে!ধ হয় চোলাই যুগিয়েছে তোকে ! 

মহ্শ্বের। তাহলে কলকেতাট।ও দেখাও ব/বা লাপ.পা বাৰ ! 

লারে॥ কলকেতা এখনও খুব মডার্ণ হতে পারেনি । 

বিষ,॥ কি? কি বললো? 

লারে॥ মানে পুরোপুরি হয়নি । এখনে! চেষ্টা চলেছে। ছুটোর মধ্যে চলেছে 

যেমন ধরুন - 

দিম দিম্ দিম্ দিম্ তা না_-ন।- না দিম্ তা না 

দিম্ তান। দিম, তান! দিম্ দিম্ দিম্ তা--না না না 

জগৎ জুড়ে ভালো বসা-_আ-_-আ। 

মোনাই আমার ভালবসা--আ -আ। 

সোনাই ভ।লোব।সে _দ্িঘীর মত ভালো ব।সে--এ-- এ--এ 

দিম তান খুন না থুন না থুন থুন থুন থুন নানান। 

রূপের এ রোশনী তোমার... ধিন--ধিন--ধিন। 

মহ্ডশ্বর ॥ এষে সব বেস্ুরো চালাচ্ছে বিষ । 

বিষ্ণু ॥ কিন্তু শুনতে বড্ড ভাল লাগছে। 

নারদ ॥ একি কথা! নিয়ম মানবে না। 

লারে॥ না! 

মহেশ্বর ॥ এ]! 

লারে॥। একে বলে পাঞ্চ! মানে সব মেশান আছে। দিশি বিলিতী--এশিয়া 

ইউরোপ আমেরিকা--আফ্রিকা! 

মহেশ্বর ॥ আফ্রিকা! 

লারে॥ ( বর্শ। নিয়ে জংলীদেব এগোনোর ভজী করে ) 

হাইলা-_হাইলা -হাইলা, 
কন্দরে--কন্দরে - কন্দরে। 

ছপ.-_-হুপ.--ছপ, ( হনুমানের মত ল।ফ ) 

জনা. ছানা -্গান্দ-লন্া। 

বুদ় কাশে--বুড় কাশে--হা--ছাঃ। 

হঃ-হিঃ-হাঃ-হাঃ।. 

সুপ... ছপ.স্স্ুপ,। 



১৪২ খন্তিনয় 

যছেগর ॥ এবার তুমি হাও। 
গারে॥ কিন্তু রেজাণ্টটা? 

মহেশ্বর ॥ বাইরে বল। সব হয়ে গেলে ফল জানতে পারবে। 

লায়ে। তাহলে ঠাকুর এখন কি-_ 

বি, ॥ ঘাবা ঘখন বলছেন তখন বাইরে অপেক্ষা করতে হবে। 

জরে ॥ নমন্ডে -ফিরতি মিলেজী। (গ্রস্থান ) 

মহ্শ্বর ॥ ওঃ লাগ! বাবার নাচের দমকে আমার নাড়ী 'ভুড়ী পর্বস্ত ওঠা-নামা 
করছিল । 

নারদ ॥ দেখলেন তা বাবা। বিষুঃর কাগুটা দেগলেন 

বিণ, ॥ তুমি শালা কল।শিল্পের কি বঝেঝ। [চিবকাল তো নারদ নারদ খ্যাংরা 

কাঠি বাজিয়ে বাঙ্র মাৎ কবে এলে। 

নারদ ॥ শালা বেতালের পাগল।মি তাধ্ফি কবে বলে ও নাকি শিল্পের সমঅদার ! 

মহেশ্বর॥ ভূগী-ঈী-ঈী _দুনম্ব'কে পঠিয়ে দ। (বকতিমে নন্দন প।লের 

প্রবেশ। ওর হাতে একটা টিনেব চোঙা। চো দিয়ে কথা বলার সময় 

বকতিমে ফু দিয়ে দেখে নেয়) 

বঝতিমে॥ মশাইদেব ক্াণ্ডকারগান'টা কি বলুন তো। 

মহেশ্বর॥ তোমার কথা তো বুঝ-ত পারছি না। 

বকতিমে॥ ন্যাকা । সেই সাত সঞ্চালে ডেকে পাঠিয়েছেন। আর এখন 

সন্ধে হতে চলল ! এক কাপচাদেবার ভদ্রতাট।ও শখেন নি যত সব 

গজাধোরের দল। 

মহেশ্বর ॥ এ), আমান বলছ নাকি? 

বকতিমে । ডেতব ভেতর ব্লাডারও চলছে বোধ হয়? 

বিষ,॥ ( কমণ্ডলু লুকিয়ে) বাব! তারকনাথ, আমাকে বলছে নাকি! 

বকতিমে ॥ আমদেধ কি জানোয়ার ভাখ নাকি। 

নারদ ॥ কথাটা ভাববার বৈকি। 

মহেশ্বব॥ যাকৃপে, য। হবার তাতো হয়েই গেছে । এখন না হয়__. 

বকতিমে॥ কি হয়েগেছে? আমার ধনিয়াটার লিভার পেকে টুনটুন করছে। 
সেটা সকাল থেকে লাইনে বসে আছে। 

বিফ, ॥ ধনিক্না! সেটা আবার কে? 

বকতিমে॥ ভাখী অবতার হয়েছ! ধনিয়া আধার রাইট হ্থাগু-_ 
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মহেশ্বর॥ তাহলে তুমি সকাল থেকে আসসি ! 

যকতিষে॥। আমি সব মালেছের চিনি । দেবতা বলে কি কিছু ভাল ঠাওয়াব 

নাকি? সেষাই হোক, প্রন্সি দিতে তো৷ লোক পাঠিয়েছি সাত সকালে--তা 
আপন।দের আক্েলট। কি শুনি? 

বিষুঃ॥ তুমি পরীক্ষা! দিতে এসেছ না পরীক্ষা নিতে এসেছ ? 
বকতিমে ॥ আরে এ তো দেখছি আমার ওপরে কথা বলে যাচ্ছে। নারদ 

এই কি সেই বিষু ব্যাটা নাকি? 
বিষু॥। কি? কি বললি আমায়! 

বকতিমে ॥ চোপ রও! কতকগুলে মানুষকে ডেকে এখন পায়তারা হচ্ছে। 

খুপরী খুলে নেব বেশী রঙবাজী করলে! 

বিষু)॥ বাবা তারকনাথ। 

মহেশ্বর ॥ ্যাথ বাবা ইয়ে 

বকতিমে ॥ জনমিতা বকতিমে ননান পাল! 

মহেশ্বর ॥ হ্যা বকতিমে! বলছিলাম কি মানে--আারও দেরী হলে, পরে যার! 

আছে তার্দের তো অবস্থ।__ 

বকতিমে॥ এটা খুব বিজ্ঞের মত কথা বটে! তা ঠিক আছে যারা অপেক্ষা 

করছে তাদের চা--কেক পাঠিয়ে দিন । 

মহেশ্বর॥ অবস্থাই । ওবে ভূজী। ভূঙ্গী কানে কথা যাচ্ছে! (তৃঙ্গীর প্রবেশ) 

ভূঙগী॥ এখনও একটু একটু যাচ্ছে । কি বলবে বল ! 

মহেশ্বব ॥ যারা ইণ্টারভূ] দিতে এসেছে তার্দের সকলকে চা কেক দিয়ে আয়। 

ভূঙ্গী॥ চা চিনি ছাড়া খেতে হবে । রেশনে ছু-হ্যা ধরে ডিউ স্সিপ দিচ্ছে। 

বিষুঃ॥ চিনি ছাড়াই তাড়াতাড়ি দে! 

ভূঙ্গী॥ গুড়ো ছুধ হাওয়া লেগে জমে গেছে। 

মহেস্বর ॥ দুধ ছাডা দিগে ঘা হাবামজাদা। ওককটা ঠিকমত্ত দিবি! 

ভূঙ্গী॥ ব(জাবে পাউরুটি উধাও। কেক কোথায় পাব? 

মহেম্বব ॥ শুকনো রুটিও কিপাবিনা? 
ভূঙ্গী ॥ মাঠানের মা।লোরী, রুটি নেকুবে কে? 
বকতিমে॥ এবার কথা বললেই ধোলাই খ।বি হারামজাব1। 

ভূঁদী॥ এসব কি আমব দোষ নাকি? আম!কে আপনি মারার কে? 

বকতিযে॥ শাল! সেই নেই বলে চিৎকার করলেই ঠযাঙানী দেখ। এসব আমি 
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লহ করতে পারিন।। 
রহী। নেই, তাও বলতে পারব ন।! 
রক়তিমে ॥ না! "নেই বলা চলবে না। পেলে খাবি না পেলে খাবি ন!। 

নেই বলেছ কি-_ (মারতে যায় ) শালা, রোজ রোজ এত উপদ্েশ-টুপদেশ 

দেওয়া হচ্ছে তাতে পেট ভরে না? -_ছু-মুঠো ভাত -আড়াই খানা কুটির 
এতই লালসা 2 দেশপ্রেম বলে তোদের কি কিছুই নেই রে? 

ভূঙ্গী ॥ বুঝেছি--বুঝেছি। বলব না-_-আমায় ছেড়ে দিন--আমার বেগ আসছে 
নেই কখনও বলব না। ( বকতিমে ছেড়ে দেয়্। ভূঙ্গী ছুট দেয়) 

বকতিমে ॥ খালি নেই নেই আরনেই। এখেনে এসেও নিস্তার নেই শালা! 

যঙসব ইয়ে--কি হল সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছ কি? কি 

জিজ্জেস করবে কর। চাকরী ন! দিলে টেংবী ভেঙ্গে দেব। 

মহেশ্বর ॥ তোমাকে নারদ প্রশ্ন করবে বাবা বকতিমে ! 

বকতিমে ॥ নারদ্দা তবু তোমাদের মধ্যে একটু ভাল মাল। বল নারদ! কি 

বলবে বল! 

নারদ ॥ তোমাকে পবীক্ষা করাব তো কিছু নই। তবু নিয়ম বক্ষে করার জন্যে 

কিছু বলতে হবে । তা তুমি তোমার অঞ্চলে কি কৰে শাস্তিবক্ষা করছ বল! 

বকতিমে ॥ (মুখে চোঙা লাগিয়ে ) বন্ধুগণ, ছু-বুর আগে অমিই আপনাদের 

দরে দোবে ঘুরে বোড়য়োছ, এ শালাদের অন্তে। এ শালারা আমাদের 

দয়ায় এল। আর এসেই আমাদের অধিকাব-_-মৌলিক অধিকার-টধিকার 
লাটে তুলে দিল! বলে কিনা এখন পেশ গড়ার কাজে হাত লাগাও! 

আপনারাই বলুন সপ্তাহে দশটা লাশই ষদ্দ ফেলতে না পারি, ছু-চার ডজন 

মেয়েকে বেইজ্জত করতে ন! পারি তাহলে কি পিয়ে থাকি আমরা? বাপের 

পয়সায় মাল খাব বলে কি ও শালাদের মদত দিয়েছিলুম! তা শাল।দেব 

সতীপনার খেসাবৎ ঝাড়ে-বংশে আদায় করে নিলুম। আবার পাইপগান- 
পেটে। নিয়ে নেমে পড়লুম-_ ( একটু থেমে) আজ ওদের বিপক্ষ পার্টি 
ক্ষমতায় এসেছে । আমি চাই আপনার এদের ভালোবাসুন--দেশে শাস্তি 

আ্ন-মারাম।রি কাট[কাটি বন্ধ করুন-_ও শালাদের হয়ে কেউ কথা বলতে 
এলে কচুরীপানায় বাট।কে ঠেসে দিন। ওদের মিছিল মিটিং বকতিমে জব 
নিকেশ কবে দিন। বলুন _জয় মর্ভামাত| কি জয়। _-অন্ুর শক্তি জিন্দাবাদ-__ 

নারদ ॥ বাঃ বাঃ! কি ক -কি মড়ুলেশন--কি লুন্দর বাচন ভঙ্গী। বকতিষে 



অভির ১৮৯৫ 

তোমার কথ! সবাই মেনে নিল ? 

বকতিমে ॥ তাই কি শোনে শালারা ! লাির ঢেশকি চড়ে ওঠে ভেবেছেন ! 

নারদ॥ একটুধানি সেইটা শুনিয়ে তুমি বাইরে অপেক্ষা কর। 
বকতিমে॥ আমার ভাল কথায় কাজ হচ্ছে না দেখে আমি ক্ষেপে গেলাম। 

বললাম --বন্ধুগণ--আমি ভাল কথা অনেক বলেছি । এবার শাল! আমি 

ক্ষেপে গেছি। জানেন তো৷ ক্ষেপে গেলে আমি শাল। নারদের বাচ্ছা, সৰ 

করতে পারি। দি খুপবী বাচাতে চান তাহলে সারেগ্ডার কর। নইলে 

শাল। আমি রেগে যাব। রাগলে আমি বাপের কুপুভর। ( চিৎকার ) কো 

শ।ল। ঠাকুরপাড়া লেনে দে! পেয়াজী চালাচ্ছে। সবার নাম আমাব মুঠোর 

মধ্যে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এসব বন্ধ না হলে আমি খুপরী ভেজে দেব। 

কোন শাল! তখন দেখতে আসবে ন।। মর্তা মাতার নাম করে বলছি-- শাস্তি 

--শাস্তি-শাস্তি। --আবার বলছি সব পেটে! আর 9.0. আজ রাতের 

মধ্য আমর অফিসে জম! দিলে সব শালাকে ক্ষম। ঘের! করে দেব। নইলে 

কোন শাল। ছাত্র কলেজে যেতে পাববে না, কোন শাল। মাষ্টার পড়াতে 

পাববে না, কোন শাল৷ হার!মী চাকুরে অফিসে যেতে পারবে না। সব শাল! 
কান গাড়া কবে চোখ খোলা বেখে শুনলে । এর এদিক ওদিক হলে দিলু 
দিয়ে বড়া করে খাব। মর্ত্যমাত! জিন্দাবাদ _-শ।স্তি _পাস্তি--শাস্তি চাই__ 

খুনের বদলা খুন চাই-- ( ঙ্লোগান দিতে দিতে বকতিমে নন্দন চলে যায়। 

দেখা যায় বি ঢুলছে। মহেশ্বর কলকেতে জোর টান দিচ্ছে) 
নারদ ॥ খাসা! খাস! ছেলে বকতিমে ! 

মছেশ্বব ॥ পরেরটাকে ডাকতে বল! 

নারদ ॥ ভূঙ্গী তো চা করতে-__. 

মহেশ্বর ॥ চিৎকার কবে নাম ধবে ডাক। 

নারদ ॥ নাম তো জাশিন। তাপক বাবা! 

মহেশ্বর ॥ ন্ষুঃ আনে । 

নারদ | ওহে-_ওহে গুন! (বিষু ধড়মড় করে উঠে পড়ে চিৎকার শুরু করে) 

বিষ ॥ কি-কি-_ হয়েছে কি? অমন করে চমকে দেবার কি আছে? 

নারদা এ গানবালার নাম কি মহেশ্বর জিজ্ঞেস করছেন। 

বিষু॥ [বখ)াত গায়ক ওস্ত।দ নহবৎ তানপুব। খান বাহাছুর। 

নারদ ॥ (চিৎকার ধরবে ) ওত্াদ--লহবৎ তাপপুরা খান--ওত্াদ নহবৎ ভান- 
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দুর খান--ওয্যাধ--( তানপুরা খানের প্রবেশ ) 
নকৃখৎ ৫ বগলত। হাস রঙ, ইলকিলাব আ. রহা হ্যায় 

বালতা হায় রঙ, ইনকিলাব আ. রহাহ্যায়। 

ধে। কমপিন ঘা উসপর। 

বিফ,॥ আহা--ছা!! বছৎ খুব-- বুথ খুব । জিতে রহো বেটা--জিতে রহে। ! 

মহেশ্বর ॥ আঃ বি! আগে সব কিছু জানতে দাও! 
নার ॥ সব বাপারেই হ!-হ্।করেই আছে বিষ] 

দহবৎ॥ নানানানা এমন করে দাগ। দিয়ে সরে থেছুকা না 

আমায় নিয়ে খেলা করো তুমি ওগো নিঠুর বড়ো। 
দোহাই তোমার আমায় তুমি বিষচোধে চেয়ে দেখোনা, 
নান! না না অমন করে-- ৷ 

মহেশ্বর ॥ কি ব্যাপার এ ষে গেয়েই চলেছে বিষণ, । 

বিঝ॥ গায়ক-_মানে শিল্পী--মানে কোকিল-_ (মুখে কোকিলের মত কুহু 
কুছ ডাক দিতে থাকে ।) 

মহেশ্বর॥ আমাকে কি তোমরা সবাই মিলে অপমান করতে চাও বিষ! 

বিফ,॥ (পায়ে সাজ ভয়ে) দেবদিদেব মহাদেব_-ববা তারকনাথ _ আমাদের 

রক্ষাকর্তা মহেশ্বর / না না না না অমন করে দাগ দিয়ে কথ! বোল না। 

নারদ ॥ বাইরের লোকেব সামনে এসন কি অসভ্যত! হচ্ছে গুনি। বাবার 

একটা মান সম্মান আছে তে।-_ নাকি ! 

বিষ, ॥ (নিজের জায়গায় বসে) বাবা আমায় ভূল বুঝলেন। (ক্রনন ) 

মহেশ্বর॥ না না তোমাকে আমি ভূল বুঝিনি বিষণ । তুমি বড্ড ছ্যাবলামি 
করছ। একটু গম্ভীর হও। একটু টেনে নাও। 

বিষ,॥ ( কমগুলু থেকে পান করতে করতে ) বাবার ইচ্ছাই পুরণ হ'ক! 
মহেশ্বর ॥ হ্যাহে ছোকরা । তোমার তো দেখছি ঢচলানে গান বেশ আসে। 

তা একটু ভাবে বিতোর হয়ে গান গাইতে পার ন1! 

নহবৎ॥ ভাবে বিভোর মানে? 

লারা ॥ বুঝলে না! ভাবে বিভোর মানে ভাবে বিভোর! মানে তৃমি এখন 

এ জগতে নেই। মানে তুমি এখানে নেই। 
মছেশ্বর ॥ অথচ আছ। ভাব জগতে বিচরণ করেও এখাপসার সম্বন্ধে টনটনে 

আন গিয়ে গান রচনা করতে হবে। 
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নারদ॥ মানে ভাবও হবে আবার সমাজ সংস্কারও হযে। কি বিড়বিড় 
করছ তহে। আমাদের কথা বুঝছ কিছু। 

নহুবৎ ॥ এখানে থেকেও নেই । ভাব থাকবে--আবার সমাজও খাঁকবে। মানেন 
বিষ,॥ নহবৎ বাওবা! আমি কেমন ভাব বিভোর হয়ে আছি দেখতে 

পাচ্ছ না। 

নহবৎ॥ পাচ্ছি-পাচ্ছি বিষ, ! 
এই বিপিনবাবুব কারণ সুধা, 
মেটায় জাল! মেটায় ক্ষুধ। 

এ বুঝাল পদ্া--। 
মর! মান্য বাচিয়ে তোলে-- (বিণ টলতে টলতে 

উঠে গান জুড়ে দেয়) 
বিঞ্,।॥ এমনি ষে তার যাছু 
হুজনে ॥ বিপিনবাবুর কারণ আুধা-_ 

নহবৎ ॥ বিধি তোমার আদালতে এ বা কেমন রায় 

দে/ষীব; সব কেটে পড়ে, বোকা সাজা পার 

দুজনে ॥। ও দাদ] বোকা সাজ পায়, ও দাতু বোকা সাজ পায়। 

মহেশ্বর ॥ (চিৎকার ) থাম থাম বলছি তোমরা । (সকলে থতমত খেয়ে দাড়ায়) 

বিষ ॥ আমিও পরীক্ষ। নিচ্ছি। কারে মাতব্বরি সহ করতে পারব না। 

চালাও নহবৎ-_-। চ।ল।1ও-- চালা ও-. 

মহেশ্বব ॥ খবরদার! আমাকে রাগিয়ে দিও না ! 

বিফ,॥ ভারী মহেশ্বরগিরি দেখাচ্ছ শালা । 

মহেশ্বর॥ কিকিবললে? 

নারদ ॥ বাবা ঠাণ্ডা হোন্! 

মহেশ্বর॥ কিসের ঠাণ্ডা। শালা আমায় বলে মাতব্বর! দ্বর্গে সংস্কৃতি ডুবিয়ে 
ছাড়ছে । আবার শ।লা চোখ রাঙাচ্ছে। 

বিষণ॥ তুমি শালা সংস্কৃতির কি বোঝ হে! গর্টাজায় দয দিয়ে তো বু' 
হয়ে বসে থাক। 

মহেশ্বর ॥ ভিরিংগী -ভিরিংগী--বোলাও সেনীপতিকে। শালাকে এ্যারেষ্ট 

কর এই মুহূর্তে 

নাযদ ॥ [বিষ পানদোষে এমন করছে। আপনি শান্ত হন বাব! । 

মহেশ্বর॥ বাব! টাৰ) নাহি মাংতা। এই শালা ভিবিংগী। (তৃঙী প্রবেশ 

করে পেট চেপে দীড়িয়ে কাপতে থাকে ।) 
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ভুদী ॥ বাবা--বাবাগে ! 
মথেশ্বর 8 বোলও সেনাপতি কাণ্তিককে। পাকড়াও কর বিধুঃকে। 
বিজ্ুঃু॥ তার আগে সব জালিয়ে দেব। ব্যাট! ছাইমাখ। আন্কুড়ের ভগ সাধু! 
মহেশ্বর ॥ তুই দীড়িয়ে দেখছিস কি? 
ভূঙ্ী॥ কাত্তিক দাধাতো_-! 
মছেশ্বর॥ কি তে--তে! করছিস! বোলাও শাঙ্গাকে-_ 

ভদী॥ আজ্ঞে তিনি তো! ফেবেননি-. 
মহেশ্বর ॥ ওঃ বাটা ফিলিম্ একটার হয়েছে, সবন্বত্থী হিয়োইন হইয়ছে-_ঠিক 

আছে, ঠিক "মাছে! আমি শালা যদি বাপ হই তো ওদেরই একদিন কি 
আমারই একদিনণ--সব শ।লাকে শিক্ষে দিয়ে দেব। (ভূঙ্গীর প্রস্থান ) 

বিষু॥ চলে এসো মর্ত্যের ভায়েরা। লড়াই করে স্বর্গের আকাশবাণী দখল 
কর। মান্ধাতা অ।মলের প্যানপেনশে গান আর বক্জমে চলবেনা। রক্ত 
গরম কর, রক্ত ফোটা ও '__ 

মহেশ্বর ॥ খণ্ড খণ্ড করব। আব একার গীঠ নয়। এবার করব লাখ ল।খ পীঠ। 
ভ্রিণূল শক্তি ধব। জয় ভত্রিশূলের অয়! (মহাদেব রুত্রমৃতিতে ধড়ায় | 
সঙ্গীতে ঝন'ঝণ আওয়াজ আসে ) 

ক্ষ বীচাও ! বাচাও!! আমাদেখ নয়! সংস্কৃতিকে বাচাও মর্তাভাষ্টয়বা। 
(মহাদেব ভ্রিশূল ণিয়ে নাচ গুরু করে ) নহবৎ সংস্কৃতি ছড়িয়ে দ1ও। গান ধর 
নছবৎ। ( নহবৎ ও বিষু্ মাতালের মত টলতে টলতে গান ধরে। প্রবেশ 
করে বকতিমে ও লাপ্প।বাবা। ওব।ও ওদের সঙ্গে যোগ দেয়) 

সকলে । ভ।ল করে বাচতে চাওয়া ওদের চোখে দোষ। 

ওদের গাড়ী টানতে গিয়ে হলাম গরু মোষ । 

নারদ ॥ (নারদ পা টিপে টিপে প্রস্থান ঝরে) এমতাবস্থ।র লণ্ডিতেরা বলেন __ 
যঃ পলায়তে স জীবতে। 

মহেশ্বর ॥ নয়া সংস্কৃতি ধ্বংশ করতে ভ্রিশুলের ঘায়ে খণ্ড খণ্ড করব সকলকে-_ 
আবাব রুদ্ররপ ধরেছি । লক্ষ লক্ষ গীঠ তৈরী হবে এবার । 

সকলে । আজ ষেরাজা কাল সে ফকির বরাতের কি খেল 
জিততে হলে দাবার চালে, পায়ে মাথাও তেল। 

মহেশ্ববং॥ বেোম্--বোম--তারকবাবা--বেম্--বোম্ 
্বর্গে নয় সংস্কৃতির অনুপ্রেবেশ রুখছি--রুখবো - ( মহেশ্বর ত্রিশ্ল 

নিয়ে নাচতে থাকে । পেছনে সকলে টলে টলে গেয়ে চলে) ॥যবনিকা॥ 



৮৮০ 

1 এই সংখ্যাটির প্রকাশনার হরীল্পানাথ দত্তের সর্ধাত্বক 
সহযোগিতা আমর কতজ্ঞচিত্তে স্সরণ করি । --সম্পাদক ] 



এ 

$& 
4 
লি 

16 ৬$/১517116- 38591501৭02 1115 

1101/1 55056) : 91511600146 

“অমরেজানাথ নটের বাবসায্স করিতেন বটে, কিস্তু সে ব্যবমায়কে 
স্বীঘ্ঘ প্রতিজাবলে মমুজ্ঘল ও বিদজ্জনগ্রাহা করিয়া 
তুলিয়াছিলেন' । _সাপ্তাহিক বন্বমতী | 



১৮৭৬ ॥
 

১৮৮৫ ॥ 

৯১৮৮৮ ॥ 

৮৮৮ 
॥ 

১৮০৮৬ 
॥ 

১৮৮৯ ॥ 

টি 
১৮৯১ ॥ 

১৮৮২৭ ॥ 

১৮৪৯৩ ॥ 

১৮৪৯৪ | 

১৮৯৪ | 

১ল। এপ্রিল, শনিবার রাত্রি ষ্টায় মাতৃল।লয়ে (বঝেলপাড়া। বাগ- 
বাজার) অমরেজ্জনাথের জন্ম । 

চোরবগানের স্থানীয় বিদ্যালয়ে প15ভ্যাস শুরু । 
আনন্দ লেনের কটন স্কুল ও পরে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে 

শিক্ষালাভ। 

২৫ শেমে স্টার থিয়েটারে 'নসীরাম” দেখিয়া ভবিস্ততে অভিনেতা 
হইবার উগ্র বাসন।। 

নাট্যান্ুরাগ “দুশ্চিকিস্ত ব্যাধি-তে পরিণত । 

৯ জুলাই : পিতা ভ্বারকানাথ দত্তের মৃত্যু। পঠন-পাঠনে ইত্যফা। 
র্ালির বাড়ীর হেড কাশিয়ার পদে নিষুক্ত। 

্রয়াঙ্ক গীতিন। টা 'উধা রচন।। প্রকাশকাল ১ মার্চ ১৮৯৩ । 
৩* জুলাই ( ১৫ই শ্রাবণ ১২৯৭) শ্বনামখ্যাত জয়নারায়ণ মিত্রের 
পোভ্রী হেমনলিনীর সহিত বিবাহ। 

মিউনিসিপ্যাল কমিশনার পদপ্রার্থী অমুতবাজার পঞ্জিকার সম্পাক 

মতিলাল ঘোষের সমর্থনে (রায় পণ্ডপতিনাথ বনু ও ভ্ভুপে্জনাথ 
বন্মর বিপক্ষে ) ব্যঙ্গ কবিতা রচন! । 

২৯ ফেব্রুয়ারী ( ১৫ই ফান্তুন ১২৯৯) পুত্র সম্তান লাত। (সত 

নথ দত্ত -ডাক,ন|ম নশীরাম বা নন্মু) 

চাটি গর্ভাঙ্কে সম্পূর্ণ' “মানকুজী গীতিনাটয রচন। ও প্রকাশনা 

( 'ভ্রীনাধা' নামে পরবর্তীকালে রলাপ্িকে অভিনীত )। 

৮ই সেপ্টেম্বর ষ্টারে চন্দ্রশেখর”এর প্রথম রজনীতে তারানুদ্দরীর 

অভিনয় দর্শন । নভেম্বরে পৈতৃক বসত বাটা ত্যাগ ও বাগমারীতে 

(পৈতৃক) বাগানবাড়ীতে অবস্থান। সেখানে ইগ্ডিরান ড্রামাটিক 

কলাব'-এর প্রতিষ্ঠা 



১৯১৩ অভিনয় 

১৮৮৫-৪৬ & কবিতা রচনা। জন্মভূমিতে “সংশয় ও “তারা, প্রকাশিত্। 

“রঞজালয়ের যুখপত্ত ত্বরূপ' একটি মাসিক পন্জিক! প্রকাশের সন্য়। 

গিরিশচজ্জকে সম্পাদনার ভার গ্রহর্ণের অন্থুরোধ। গিরিশচন্দ্র 

রাঙ্জী। সৌরভ-এব প্রথম সংখা ১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসে 
প্রকাশিত । সহকারী সম্পাদক, প্রকাশক ও কার্যাধাচ্ষ-_ 

অমরেন্দ্রনাথ। শোভাবাজার রাঙ্গবাটীতে পত্রিকার কার্যালয় । 

তৃতীয় সংখা! পর্যন্ত প্রকাশিত হয় । এই তিন মাসে অমরেক্্র- 
নাথের সাহিত্যকর্মের খতিয়ান £ উপন্টাস-১-১, নঝ্স।--১, ব্যকজ্িগত 

জীবনী-_-১, প্রবন্ধ--৩, কবিতা--২। 

১৮৭৫ ॥  ২৫শে সেপ্টেগ্বব ইগ্ডি।ন ড্রামাটিক ক্লাব কতৃর্ষি করিস্থিয়ান ধির়েটারে 

পলাশীর যুদ্ধ ( নবীনচন্দ্র সেন )-এর তৃতীয় অভিনয়। প্রথম অভিনয় 

এমারেন্ডে, দ্বিতীয় অভিনয় মিণার্ভায়। উল্লেখ্য, মিনার্ভার অভিনয় 

রঞ্জনীতে অমবেন্ত্রনাথ প্রথম মঞ্চে আব্ভূ্তি হন । এমারেন্ডে অভিনয় 

রজ্নীতে তিনি অভিনয় করেশ নি। 

১৮৭৭ ॥ ১৬ই এপ্রিল এমারেন্ডে (৬৮ 'বডন স্ট্রীট) ক্লাসিক থিয়েটাবেব প্রতিষ্ঠ।। 

১৮৯৮ ॥ 

নাটক ঃ নল-দময়স্তী ও বেল্লিঞ্বাজার। ১ল| মে-গিবিশচন্দ্রেব 

'হারানিধি* প্রথম অভিনীত হয়। ব্যবসায়িক সাফল্য না আনলেও 

দর্শক আকধণ করে। ৭ জুন বুধবার-এ অভিনয় সুরু । নাটক £ 

বুদ্ধদেব । ২*শে নভেম্বর *আলবাব।'-র (ক্ষীরোদপগ্রস।দ ) প্রথম 

অভিনয় । অভাবনীয় বাবসায়িক সাফলা । 

২০শে ফেব্রুয়ারী ক্লাসিক মঞ্চে বাংলা থিয়েটাবে প্রথম 'বেনিফিট 

নাইট; প্রবর্তন । অভিনীত নাটক : আলিবাবা ও কাজের খতম। 

বন্ধ দর্শক টিকিট না পেয়ে নিরাশ হয়। ১৯শে মার্চ দোললীলার 

সঙ্গে সিনেমাটোগ্রাক ( চলচ্চিত্র) প্রদর্শশ। মে মাসে প্লেগের 
ভর়াবঞ গ্রকোপে সকল থিয়েটার অনির্দিষ্টকালেব জন্য দ্ধ _অমবেজ্দ্র- 

নাথ জনগণের মনোবল অটুট রাখার উদ্দেশে পুর্ণ উদ্যমে অভিনয় 

চালালেন। আপন প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া অমরেজ্জনাথ প্লে 

রোগীর সেবায় তৎপর, অনংখা পরিবারকে আর্ধিক ও কায়িক 

সাহাযোর মাধ্যমে রক্ষা করেছেন । মানবতাবোধেব এক উজল ও 

বিরল দৃষ্টান্ত। ১৯শে নভেম্বর বায়ে গ্রাফ প্রদর্শন । 



১৮৮৮ 

১৯৩৬ | 

১৪৯৬১ | 

১৯০২॥ 

১৩৯ 
১৫ই ফেব্রুয়ারী নৃপেন্দ্র বনু বেনিফিট নাইট । ' নাটক - বিষাদ 
৪ঠ মার্চ মিউনিসিপ্যাল এজিটেশান ফাণ্ডের সাহাষাকল্কো “হরিরাজ? 

ও 'দোললীল।' অভিনয় । ১৬ই সেপ্টেম্বর যুগান্তকারী প্রযে।জনা 
ভ্রমর ( বস্ধিমচন্জ্র) মধস্থ হয়। ২৪শে সেপ্টেম্বর সম্প্রুদায়তূক্ত 
অভিনেতৃবর্গের উদ্দেস্তে বেনিফিট ন।ইট-এর আয়োজন । 'অভিনেতৃ- 

দের অন্য বোনাস প্রথার প্রবত্তন। নাটক--আলিবাব। ও চোরের 

ওপর বাটপাড়ি। ২৬শে নভেম্বর থেকে প্রখ্যাত গুণীজনদের 

থিয়েটারে নিমন্ত্রণ করার রেওয়াজ বিস্তার করেন। 

রা মার্চ ইণগুয়ান রিলিফ ফাগ্ডের সাহাযাকল্লে "শরীক ও *আবু 
হোসেন” অভিনয় । ২২ মে ইগ্য়ান মিরার পত্ত্রিক কর্তৃক 'গ্যারিক 

অফ বেঙলী স্টেজ' আখ্যায় সম্মানিত । 

১লা মার্চ 'রঙ্গালয়” পত্্রিক প্রকাশ। ১০ই ডিসেম্বর পদস্থ রাজ- 

পুরুষদের থিয়েটারে আগমন। ০ই ফেব্রুয়ারী হীরালাল সেনের" 

সহযোগিতায় প্রথম ভারতীয় শিল্পী অভিনীত নাটকের দৃশ্তাংশ 

চলচ্চভ্রিধ মাধামে গুদর্শন (ক্লাসিক থিয়েটারের মঞ্চসফল গ্রযো- 

জনাগুলির নির্বাচত অংশ। উল্লেখ, ইতিপূর্বে এই মঞ্চে যে 

বায়স্কোপ প্রদশিত হয় তা সম্পূর্ণই বিদেশী বিষয়বস্তু ও বিদেশে 

চলচ্চত্রায়িত )। 

২র1 ফেব্রুয়ারী অমরেজ্জরনাথ কর্তৃক বাংল! থিদ্েটারে “ম্যাটিনী” শো-এর 

গ্রবর্তন। অভিনীত নাটক-ভ্রমর। »ই ফেব্রুয়ারী নাট্যশালার 

উন্নতিকল্লে অসীম আত্মত্যাগের শ্বীকু তিতে বতীন্দ্রমোহুন ঠাকুর কর্তৃক 

অমবেন্দ্রনাথকে স্বর্ণপদক উপহারর। দর্শকরাও এদিন তাদের প্রিয় 

অভিনেতাকে 'মানপত্র' দিয়ে সম্মান জ্ঞঞপন করেন। এই বছরেই 

২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে অসুঙতবাজার পান্রকার শিশিরকুমার প্রণীত 

লড” গৌর।ঙ্গের অনুকরণে "ঘাট গৌরাঙ্গ নামে সামাজিক পঞ্চরং 

আশশয় গুরু কথেন। দ্বতী় অভ্বিয় রজনীতে পুলিশের আদেশ- 

ক্রমে নাটকের নাম পরিবর্তন করিয়া "ভক্ত বিটুলে” রাখা হয়। 

মতিলাল ঘোষ ও অগ্রজ হীরেন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে সাত রাক্রি অভি- 

নয়ের পর অমরেন্দ্র নাথ উক্ত নাটক অভিনয় স্বগিত রাখেন। 

প্রসঙ্গত: পরণীয় ১৯*২-এর ফেব্রুয়ারী মাপ হইতে অমৃতবাজারের 



১১৭ 

১৪৯৬৩ ॥ 

১৯০৪ ॥ 

১৯৬৪ ॥ 

১৯৬৫ ॥ 

১৯৬০৫ ॥ 

১৯০৬॥ 

১৯৬৭] 

১৯৬৮৪ 

১৪৯১৬ ॥ 

১৯২১ ॥ 

অস্িগয় 

সন্পা্ক শ্িশিরকুমারের সহিত নাট)জগতের মনোমালিন্ত চলিতেছিল । 
২৭শে জাল্তয়ারী থেকে ছৃপুর ১২ টার শো”-এর গ্রবর্তন। ১০ই যে 
৩ বছরের জলন্ত মিনার্ভার লীজ গ্রহণ। ৭ই নভেম্বর সাড়ন্বরে 

উদ্বোধন। নাটক-_রঘুবীর? । 

১লা ফেব্রুয়ারী “মিনার্তা সম্প্রদায়'-এর আমন্ত্রণমূলক অভিনয়ের উদ্দেস্টে 
ঢাক যাত্রা । এক মাস পরে প্রত্যাবর্তন । ১৫ দিন পরে ক্লালিক 

থিয়েটার সম্প্রদাত্ধ সহ আবার ঢাকায় অভিনয় । দর্শক সমাদরে ধন্যু। 
২৭শে জুলাই চুনিলাল দেব প্রমুখের অর্র্মন্তত।র কারণে ৫*১**৯ 

টউ/কা লোকসান হওয়ায় বাকী ছুই বছরের লীজ (মিনার্ভার ) 

মনোমোহন পাড়েকে হত্তান্তব। 

২রা এপ্রিল স্বত্বাধিক(রীরূপে ক্লাসিকে অমবেন্দ্রনাথেব শেষ অভিনয় 
অভিনীত নাটক ঃ হাববাজ, সোনাব স্বপন, শ্রীকৃষ্ণ ও বায়স্কোপ । 

৬ই মেহ্ারিসন বেডের কার্জন বহ্ৃমঞ্জে 'গ্রাণ্ড থিয়েটার” প্রতিষ্ঠা । 

অভিনীত নাটক £ পৃথ্বীবাজ ( মনোমোহন গোস্বামী )। »৯ই আগষ্ট 

লর্ড” কার্জনের বজভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘেষণা৭ 'অবাবহিত পবে "বঙ্গের 

অঙচ্ছেদ' ( অমবেন্দ্রনাথ দত্ত ) অণ্তিশীত হয়। সেপ্টম্বরে ৫** প্টাকা 

বেতনে ক্লাসিকের মানেআবের পদ গ্রহণ 

মাবার কার্জন রঙ্গমঞ্চে প্রত্যাবর্তন ও “নিউ ক্লাসিক'-এর প্রতিষ্ঠা । 

৪$| আগষ্ট বহ্নিম5ন্দ্রের “বিববৃক্ষ' উপন্তাসেব নাটঃরূপ “কুন্দ' (অমবেক্দ্র- 

নাথ দত্ত) অভিনীত। অসুস্থতা । নিউ ক্লাসিক বদ্ধ (১*ই নভেম্বর)। 

থিয়েটার হইতে অবসর গ্রহণ ও জীবপ-মরণ জংগ্রথম। চাকুবী 
গ্রহণ করিতে বোম্বাই গমন । 

বোম্বাই থেকে প্রত্াবর্তন । ১৮ই মে স্টরে এসিসটা!ণ্ট ম্যানে- 

জারের পদ গ্রহণ। জুলাই মাসে মিনার্ভার অধ্যক্ষ । 

পুনরায় স্টারে চাকুবী গ্রহণ। 

বঙ্গীয় নাটাশালাসমূহের একমাত্র মুখপত্র মাসিক ( সচিত্র ) 'নাট্- 
মন্দির'-এর প্রকাশনা । জুলাই-এ গ্রথম প্রকাশ। জম্পাক: 

অমবেজ্্রনাথ দত্ত। প্রথম দুই সংখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রত হয়। 
বেজল স্টেজের জমির মালিক অন।বনাথ দেবকে দিয়ে পুবাতন বেঙ্গল 

খিঃ ভাঙ্গাইয়া এ জমিতে নতুন বিয়েটার বাড়ী নির্মাণ কর1ইয়! সেখানে 
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১৭ই জুন গ্রেট স্তাশনালের প্রতি্ঠ। করেন অমবেজ্নাথ । অভিনীত 
নাটক 'জীবনে-মরণে' ও আহা মরি'। এই সময় বহিরাগত দর্শকের 

সংখ্যা বুহ্ধ পাওায় তাহাদের সুবিধার্থে অমকেন্্রনাথ প্রতি বন্তনীতে 

২৫ টাকা জরিমান। দিয়] সারারাত্র ব্যাপী অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। 

১১ই নভেম্বর অমরেকন্দ্রনাথ স্টারের বারো আনার মলিক হইলেন। 

তার হ্বত্বাধিকারিত্বে প্রথম নাটক 'সৎসঙগ" ৷ 

১৯১৩।॥ ১৩ই মে পত্বীবিয়েগ। দামোদরের প্রবল বন্যায় বর্ধমান জেলার 

বছলাংশ প্লাবত হুলে বন্ধুবান্ধব-সহকর্মী সহ অমরেন্দ্রনাথ নৌকায় 

ধাছ্যসম্ত/র ও বস্ত্র নিয়ে বন্যার্তদের আ্াণকার্ধে স্বয়ং অবতীর্ণ হুন। 

২৬শে সেপ্টেম্বর বন্যাত্রাণ ফাগ্ডে সাহাযাকল্লে অভিনয়- চাদবিবি, 

বায়স্কোপ, প্রফেসার চিত্তবঞ্জন গোস্বানীর হান্ত.কীতুক, কিসমিস 
ও নির্বাচিত গীত । 

১৯১৪ ॥ ১০ই জুলাই "থিয়েটার এর প্রথম সংখ্যা গ্রকাশিত হয়। 

১৯১৫ ॥ ১২ই টিসেম্বব স্টাবে অন্ুস্থ শরীরে “সাজাহানঃ নাটকে ওরংজেব-এর 

ভূমিকায় অন্িনয়কাঁলে তৃতীয় অন্ধ সমান্তির আগেই রক্তবমন। 
শেষ অভিনয় । 

১৯১৬ ॥ ৬ই জানুয়ারী ঝাত্রি ৪-১* মিনিটে মাত্র ৪* বছর বয়সে হ।তীঝাগানের 

বাড়ীতে জীবনাবসান । 

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনীত ও প্রযোজিত নাটক 
€( অভিনয়ের তাবিখ ও ভূমিকা সহ ) 

১৮৮৫ (1) মিনার্ড। মঞ্চে ইঞ্জিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব পল।শীর যুদ্ধ _ সিরাজ 

২২ সেপ্টেম্বব -ক।রিস্থিয়ান মঞ্চে ইঃ ড্রাং ক্লাব পল।শীর যুদ্ধ _ সিরাজ 

(1) বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে ইঃ ডাঃ ক্লাব বিষাদ __- অলর্ক 

এমারেল্ড মঞ্চে ক্লাসিক থিয়েটার (অমরেন্দ্রনাথ লিজ নিয়েছেন) 

১৮৯৭ ১৬ এপ্রিল শল নময়স্তী -- নল 

বেঙ্গিকবাজার -- দেকড়ি 



১৩১৪ 

১৮৪৯৮ 

১৮৯৪ 

১৭ এপ্রিল 

5 

১৮ এপ্প্রিল 

২৪ এগ্রিল 

২৫ এপ্রিল 

১ মে 

নে 

২৩ মে 

২৯ মে 

২১ জুন 

৩০ জুন 

২৪ জুলাই 
« সেপ্টেম্বর 

২* নভেম্বর 

২৫ ডিসেম্গৰ 

৮» জানয়।বী 

৫ মার্চ 

১৬ মা 

২৩ এগ্রিল 

৩০ এপ্রিল 

১৬ জুলাই 

৩* জুলাই 

» ম্সাগষ্ট 

২৭ আগষ্ট 

শ সেপ্টেম্বব 

২৪ সেপ্টগ্বর 

২২ অক্টোবর 

€ নভেম্বর 

২৪ ডিসেম্ব 

৪ ফেব্রুয়।বী 

লক্ষণ বর্জন -.. লক্ষণ 

পলাশীর যুদ্ধ -- সিরাজ 
দক্ষবজ্ঞ --- মহাদেব 

বিঝ।হ বিভ্রাট -- 

তরুবাল। -_ অখিল 

হারানিধি _- অধোর 

হীর1ব ফুল 
বিধমজল -_ বিলবমজল 

দেবী চৌধুরাণী __ ব্রজেশ্বর 
হুরিবাজ _-- হরিবাজ 

বুদ্ধদেব -_ বুদ্ধদেব 

এআ ও রাণী _- বিক্রমদেৰ 

পূর্ণচন্দ্র _ পূর্ণচন্্ 
আলবাবা- হুসেন 

কা'জব খতম -- মিলাল 

প1গুবের অজ্ঞ।তবাস --- বৃহন্নলা 

দেললীল। -- ৯৮ 

অল[দিন ৮ 

জন" -__ প্রবীর 

বাজভভি _ ১ 

মেঘণদ বধ -- মেঘনাদ 

মুকু শ মু্জবা _ বরুণটাদ 

ঞ্রণচ'রত্র _- উত্তানপাদ 

প্রফুল্ল - তজ্হবি 

আবুহোসেন -- ৯ 

ইন্দিরা __ উপেন্দর 

মঞ্চে প্রফেসার ব্যানাজর্শর সার্কাস (বাঘের খেল! ) 
কমলে কামিনী -- 

নির্মল। _ কিশোর 

বিষাদ -- অলক্ক 
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ম্16 

এপ্রিল 

জন 

জুলাই 

আগষ্ট 

সেপ্টেম্বর 
সভেম্বব 

ঠ? 

$? 

ডিসগ্ধব 

আনুযাবী 

ফেব্রুয়াখী 
মে 

জুন 

আগষ্ট 

সেপ্টেম্বর 

অক্টোবর 

নতেগ্বর 

জাম্য়াবী 

মার্চ 

এপ্রিল 
৪ 

জুন 

ভু ।ই 

১৩১৫ 

রাজবাহাদুর - ১ 
সীতার বনবাস -- লক্ষণ 

প্রফুল্ল _ যোগেশ 
দশবথের মবগয় বা সিদ্ধুবধ -_ দশবখ 

চোবের উপব বাটপাড়ি -- ১ 

চন্ফর্দাণ -- ৯৮ 

গেলগার -_ গহন 

করমেতিবা৯ -_- আলোক 

শ্রীরুষ্ণ _- ৯ 
জমর -- গোবিন্দলাল 

প্রীফেসাব বেসাকোভাস্ক'র (রাশিয়া ) মাজিক 

মাকবেখ -- যাকবেথ 

পলাশীর যুদ্ধ _ মোহনলাল 

(মিস ভ্যা।গমায়রের অগ্রিনৃত্য ) 
মজা _- হরিহুর 

পাগ্ুসগৌবব __₹ ভীষ 

ছুটি প্রাণ _ হুন্দর 

সীতাবাম -- সীতারাম 
মেণার স্বপন -- বিভোর । থিয়েটার -- গুণেন 

ছবি -- ১৫ 

সধবার একাদশী _. নিমাই 

বুধবেত -- 
সরলা __ বিধুভৃষণ 

চাবুক __- প্রিয়ল।ল 

অশ্রধারা -- ১ম ভারতসম্তান 

রাম নির্বাসন -- রাম 

সধবার একাদশী - অটল 

মনের মতন -- কাউলফ 

কপালকুণ্ডল। _- নবকুমার 

ঘুণালিনী -- হেমচজ্জ 



১৩১, 

১৪০৭ 

১৪৯০৩ 

৭ আগ 

১৭ রর 

৩১ আগঃ 

৭ সেপ্টেম্বর 

১৪ * 

২৮ » 

৭ ডিসেম্বর 

১৮ জাুয়াবী 

১৫ ফেব্রুয়াবা 

২২ মাচ" 

১২ এপ্রিল 

১৯ এপ্রিল 

৩৯ থে 

৭ জুন 

২৮ জুন 

১৮ জুলাই 

১৭ আগষ্ট 

২৭ সেপ্টেছর 

২৯ নভেম্বর 

২৫ ডিসেম্বর 

১৪ ফেব্রু ী 

২৫ মা৮ 

৪ এপ্রিল 

৯৬৯ ম 

৪ জুলাই 

৮ আগষ্ট 

১৬ 9 

২৪ 
$ 

জন্ষিদয় 

জন। -. শরীর 
রাবণবধ --- রাবণ 

গপকথ! --- অর্চজ 

দক্ষ --- দক্ষ 

চৈততন্তলীল! - মাধাই/কলি (পরব কালে) 
অভিশাপ - ৯ 

তোমাবি - আমীরুলন 

বহুৎ আচ্ছা .- মিঃ চম্পটি 

চতুখালি -_- ৯ 

শিখজী ( বে!সনারা ) - শিবজী 

ফটিকজল -_ প্রভাত 

বাব |বকার - ৮ 

/( কনে গ্রাফ) 

শাস্তি _ ১ 

আলিবাবা .- আলিবাবা 

আস্তি _- নিবশ্ীন 

নসীবাম _- নসীরাম (২য় রজনী হইতে 

অন।থনাথ ) 

লট গোরা (ভক্ত বিটেল) -- ৯ 

নন্দ বিদায় _- ১ 

আয়না -- স্যথিধর 

ফনীব মণি -- ১ 

উদয় সন্ছট __- ১৫ 

অওমচ্য বধ -- অদ্ভুল ও জয়রথ 
( পরে দুধোধন ) 

নীল দর্পণ -_ নবীন মাধৰ 

সীতাহরণ -* রাম ও তাজ্জব বাপার 

কষ্কুমারী -_ জগৎ সিংহ 
এ -- ভীম সিংহ 

জা পাছ্রিআা .."« পা ্রিওঞো 



অন্ভিনয ১৩ এ 

মিনার্ভ মঞ্চে মিনার্ভা সম্প্রদার ( অমরেক্্রনাথ দলের স্বত্বাধিকারী 
অধ্যক্ষ ও লীজ হোল্ডার) 

৭ নভেম্বর রঘুবীর __ রঘুবীর 

১৫ আনন্দমঠ -- জীবানন্দ 

» জানুয়ারী হিতে বিপরীত -- ৯% 

২১ নভেম্বর ক্লাসিকে হিরল্সয়ী _-১(পরে পুরন্দর, ১৯/১২/১৯০৩) 

১৯ ডিসেম্বর এঁ তিলতর্পণ -- ১ 

২৫ ডিসেম্বর এ রঘুবীর __- রখুবীর 
( মিনার্ভ! মঞ্চে £ অমরেন্দ্রনাথ নাটাভবনের স্বত্বাধিকারী মাজ) 

১৯০৪ ২৬ এগ্রিল ংসার - ১ 

১২ জুন মুরল1! -- ১৯ 

৭ ্ গুল -- ৮ 

(ক্লাসিক মঞ্চ £) 

৩* এপ্রিল সংন।ম -_ রণেজ 

৪ জুন পেয়!র _ রূপরাজ 
১০ জুলাই শ্রীরাধা (মানকুজী )_ ৯৫ 

২৩ » তরণী সেন __ রাম 

২, আগষ্ট বিক্রমা্দিতা _ বিক্রমার্গিত্য 
২৭ নভেম্বর চোখের বালি -_ মহেজ্ 

২৫ ডিসেম্বর প্রেমের পাথার -- শ! আলম 

১৯০৫ ৭ জানুয়াখী সংসার _- মি £মুর 
২১ আনুয়াপী কোনটণ কে? -- ড্রোমিও 

১৮ ফেব্রুয়ারী সংসার -- প্রিয়নাথ 
৪ মার্চ শিবরাত্রি _ ম্ুন্বর 

( কার্জন রঙ্গমঞ্চে গ্রণ্ড বিয়েটার প্রতিষ্ঠা । অমরেক্জনাথ স্বত্বাধিকারী, লীজ 

হোচ্চার ও অধাক্ষ ) 

৬ দে পৃর্থীরাজ -_ পৃথীরাজ 
২৬ + | - ১৫ 
২৯ জুলাই বগ্প।রাও -_ বাগ্লাণাও 

৯ আগ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ _- ১ম বঙ্গ সম্ভাণ 

(ক্লাসিক থিয়েট।রে ম্য/নেজ।র পদ গ্রহণ) 
২১ অক্টোবর পূর্থীরাজ __. পৃর্থীযাজ 



১৩১৮ 

১ট৬ডি 

অভিনয় 

88 নভেম্বর হ'ল কি -- মিঃনেলায় 

২ ডিসেম্বর আন্ত -- র্ধলাল 

২৩ রর গ্রণয় ন। বিষ -- রমা পাগলা 

৩৪ রা এস মুখরাজ _- ৯ 

২৭ জানুয়ারী সিবাজউদ্দৌল্ল। - সিরাজ 
২৮ এপ্রিল ক্রনোগ্রফ ( চলচ্চিত্র প্রদর্শন ) 

( কার্জন মঞ্জে নিউ ক্লাসিক বিয়েটার স্থপন। অমরে্রনাথ লীজ হোজ্ডার, 

সত্বাধকাখী ও অপাক্ষ ) 

৪ আগঈ দেশ জলার __ ৮ কুন - নগেজণাখ 

১৯০৭ ( স্ট/র থিয়েটারে অমবেন্দ্রনাথ এসিস্টেপ্ট 

মা।নেজাব পদে নিযুক্ত ) 
১৮ মে চজ্রশেপপ প্রতাপ 
১৯.ম সখা। --- বিধুভৃষণ 

২৬ ম শরুণাল। -_ অধিল 

১ জুন প্ফুল্ল __ ভজহরি 

» জুন প্রজাপাদঠা- বছ। 

১৫ জুন নশ দময়গ্তী--নল। বাবু _ কটিকট? 
৩৯* জুন পদ্মিণী _ পক্ষণসিংহ 

৭ জুলাই খজয় বসম্ত বলবন্ত 

(মিনার্ভা মঞ্চ £ অমরেন্দ্রনাথ এসিস্টেপ্ট ম্যান্জোর ) 
২১ জুলাই সিরাজউদ্দোল্প। __ সিরাজ 

«৪ জুণাই পাণ্ডব গীরব -_ ভীম 
২৮ জু ।ই চুর্গাদ।স _.- দুর্গাদাস 
৩ দাগ অমব - গেবিন্দলাল 
১৭ আগষ্তু (যানেজাব) ভত্রপাত _ শিবাজজী 

৪ -সংপ্টন্বর আলিবাবা - হুসেন 
১৫. ১, ছিরন্সয়ী -_- পুরন্দর 
২৪ ৯ শিবী ফরহাদ _কবহাদ পৃরীবাজ __ পুথীরাঙ্গ 
৬ অক্টোবর ভারানিধি -- অথধোর 
১৭ নভেম্বর (অধ্দেন্দুশেখর _. মীরজকর) সিরাউদ্দো্া __ সিরাজ 



খভিজযু 

১৬১৩৮ 

১৭৩০১ 

৩৯৬ নভেম্বর 

২৮ ডিসেম্বর 

২৫ জানুয়াগী 

১১৩ 

দলিতা ক্ণনী -+ নরেজ্্শাথ 

গ্রায়শ্চিত -- চম্পটা 

মস - হিহর 

(স্টার থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ এসিস্টেন্ট ম্যানেজার) 
২৫ এপ্রিল 

২৬ এগ্রল 

৩ মে 

» ০ম 

১৬ থে 

২৩ মে 

২৯ জুন 

১১ জুলাই 

১ আগষ্ট 

২২ শগষ্টু 

১৮ মক্ুন্ৰ 

২১ শণগুন্বর 

২৫ ভিসন 

২৪ জান্ুয়।রী 

২₹৭ফক্রম়াণী 

১৯ নম 

২২মে 

৩৬০৬৭ 

১২ জুন 

৩ জুলাই 

২» নভেম্বর 

১১ ডিসেম্বর 

১২ ডিসেম্ব? 

চন্দ্রশেখর -_ প্রতাপ 

সংলা __ বিধুভুষণ 

ফটিক জল -_- প্রভাত গ্রফুল্প -- :যাগেশ 
নীলদর্পন -- নবীনমাধব 

প্রতাপাদিত্য _- গ্রতাপার্দিতা। 

চোরের উপর ব1টপাড়ি -_ নাবাণ 

নসীথাম -- অনাথন।থ 

যকিখিৎ - শকুমার 

এজাসংহ __ বাজসিংহ 

পল্মিণী __ আলাউদ্দীন 
কামিশী ও কাঞ্চন -_ প্রতুল 

বুদ্ধ ( বুঙ্ছদব চবিতি ) - বুদ্ধ 

জীবশ সন্ধ্যা _ তেজপিংহ 

বিত্বঙ্গল __ বিল্দ্গল। কেয়া মঙ্গাদাব -- গ্রদেব 

বঞ্ীবতী দলু সর্দার 

ইন্দবা -_ উপেন্ত্ 

সবিত্রী __ সতাবান 

ভ্রমব _- গোবিন্দলাল 

হ্শ্চন্ত্র -- হারশ্চন্তব 

হরিবাজ -- হবিগাজ। কমলাকস্ত-- ১ 

কর্মফল -_ স্তুকুমার 

কুন্থুমে কীট কায়বে। 

কনেবদল - শ্রী+র 

চন্দ্র-শধও - চক্দ্রশেখর 

২৫ ডিসেম্বব যছৃক্ণী _ অবলা দিংহ। মাশ কুহকিনী - অজয় সিংহ 

২৬ ডিসেম্বর বাবু _- তিনকড়ি যাঁমা 



টত২৩ 

১৯১০ ২৬ ফে্ক্ুয়দী 

৯ মার্চ 

২ এপ্রিল 

১৪ মে 

৬ আগষ্ট 

১১ কেপ্টেম্বর 

২৭ সেপ্টেম্বগ 

১৭ লতেম্বার 

১৬ নশ্ঞর 

জন্িনর 

₹শচক্র -- ফকির 

শিধরাক্রি-নুম্বর। দক্ষবজ--মহার্দেব 

চৈতন্তলীলা - মাধাই 

হাখানিধি -- অধোর 

রাণী ভবাশী - রাজা রামকাস্ 

গুরুঠাকুর _- ৯ 
( বেনিফিট নাইট ) [খন বিভ্রাট -- ঘটক 

ব্ষিবৃক্ষ -_'নগেক্নাথ 

সবনা --+ গণাধর 

৩ 'ডসেম্বর এঙ্গাবাঙাহুর - কাল দ বেলিকবাজাব __ পুটিবাম । 

১৩০ ডসেম্বর 

১৯১১ ৮ জানুয়ারী 

১২ ঞ্জাসুয়রী 

এ 

২২ জ্াঞুারী 

বের - চ্জ্াপ 

বেল্লঃবাআার - ধোকাড় 

'[নাবাবু .বঃ এহট 7 ামন্ভা) 'বন্বধঙ্জন - সাধক 

পাগুৰ গোঁ _- তীম 

বাণী 5ব - - খাজা বামকান্ত 

(বেঙ্গল স্টেজে গ্রেট ম্ত।শনাল স্মাপন | অমবেন্দ্রনাথ লীজ হোল্ডার, 

৯১৭ জুন 

১৮ সু 

২৯ জুন 

২২ জুন 

২৫ জু 

৮ ভুল 

১ জুলাই 

স্বত্বাধিক।খা ও অধাক্ষ) 

জীবনে মরণে -- সাহজেনান 

আহা মা৭ -- ৯ 

মর __ গাবিন্দলাল 

গ্রফুল -- যোগেশ 

বিদ্বমলল - ব্হমঙ্গল। হরিরাজ -- হরিরাজ 

সীতার বনখাস -_ রাম 

বিখ।হ বিভ্রাট -- মিঃ সিং 

বেজ।য় রগড় -- পদ্মপাশ 

২ জুলাই সধবার একাদশী -- অটল। আ[বুহে(সেন -- একটি পাগল 

৮ জল[ই 

১৫ জুলাই 

২৩ জুলাই 

২» জুলাই 

বালান -- করুণাময় 

ফটি চজল _- ১ 

মেঘনাদ বধ _ মেঘনাগ ও রাম 

বান্ধীর।ও __ বান্গীর/ও 



৬১০), 

১৪১৯৭ 

১৩ আগইঃ 

২১ আগ 

৩ সেপ্টেম্বর 

৯ .সপ্টেম্বর 

১* সেপ্টেম্বর 

২৪ 

১ অক্টোবর 

১৬ নী 

ক 

৩০৪ ৬ 

2৩85 

মী ভবানী -- রাজা রামকান্ত 

সোনাও জা ১ 

বিজিয্বা -- ৯ 

আলিবাবা - হুসেন 

কল্যাণী __ সওভাল সর্দ।র 

সবলা -_ বিধুভূষণ 
বৃষবৃক্ষ - ৮1 দক্ষযজ্জ - ১৫ 

সংসার -_ মিঃ মুর 

দক্ষযত্ত _ মহাদেব 

বণ।গ্রুতাপ -- বাণ।গুতাপ 

৮ নশেম্বব (সুশ্ীলাব।লা বেঃ নাঃ) বলিদান-করুণ।ময় । বিশ্বমঙ্গল-বিশ্বমঙ্গ: 

( স্টার মঞ্চ । 
১১ নঙেম্বর 

ইহ 

৯৫ 

১৯ 5, 

২২ » 

২৫ , 

২৬ % 

২৯ ++ 

৩ ডিসেম্বর 

৬ চি 

৮ +%2 

সঙ ্ 

১৭ রি 

২৩ ৭ 

২৬ 5 

২৭ ৯» 

ছটও 

৪ আভরাতী 

স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ অমবেক্দ্রনাথ ) 
সংসঙ্গ _ প্রবোধ 

গ্রষ্ল্র _ যোগেশ জীবনে মরণে -- সাহজেনান 

ভ্রমর--গে।খিন্দলল ,তৎসহ তাজ্জব ঝবাপার, কমলা কান্ত) 

জীবন সন্ধা] তেজস-্হ 

র।ণীশুধাশী -- রামকান্ত বেল্লকবাজার -- পুটিরাম 

হবিশ[থেব শ্বশুরবাড়ী যাত্র! -_ হরিনাথ 

বাজীর/ও -_ বাজীরাও 

মেঘনাদবধ মেঘনাদ 

রাজাবাহাদুর -- মিঃ ফিশ 

ঘ[দুকণী -- ৯ 

সথমা __ বিধুভূণ 

বিষবৃক্ষ -_ নগেন্দ্রনাথ 

রণাপ্রতাপ -- রাণপ্রহাপ 

জীবনসং গ্রাম -_ মির্জান 

পাবিসিনা - ৯ 

হুরিরাজ -_ হুরিরাজ 

বলিদান - করুণাময় 

আবু হোসেন -- ১ 



১২হ 

৭ জাঙুযারী 

১৪. 9, 

২৭ 

৪ ফেব্রুয়ারী 

১১ 

১৪ ২, 

রাজসিংহ "-- বাজগিংহ 

পদ্মিণী -- ১ 

গুক$ কুব -- ১৫ 

তরুন[ল। -- অখিল 

দুটি প্রাণ __ নুন্গর 

ফটিকঞ্জল - ১ 

১৬ ১, ধক্ষজং __ যঙাদেব (ততসহ অন্্থামঙ্গল, সাবিত্রী, শিবরাজি) 

২৪ ৭১ 

৭ মার্চ 

নু 

১৮ ০ম 

১৪ ভ্্লাই 

নসীর'ম - অঙ্গাথনাথ 

পলাশীব যুদ্ধ _ সিবাজ 
পণ|শীব যুদ্ধ _- সিবাজ ও জগংশে5 
চোলের উপর বাটপান্ডি _- ৮ 

নবমেধ যজ্ঞ -_ যযাত 

খাসদখল -- মোহিত 

ডিপমিস -- ১৯ 

জেনাণা যুদ্ধ _ ১৯1 কলসী উৎসর্গ _ % 

সীতারম _ সীতাবাম আবাবা _ আলিবাব! 

সধবাব একাদশী - অটল 

রাজা ও রাণী __ বিক্রমদের 

চৈতন্যালীল। - মাধাই 

( আঅমব্জ্্রনাথ বেঃ ণাটট ) বলিদান -_- করুণাময় 

বিশ্বমঙ্গল -- বণিক 

[ববাহ ।বভ্রাট -- মিঃ সিং 

বাজা ও াণী _- বিক্রমদ্দেব ও কুমারসেন 
বূপকথ। -- » 

হরিশ্চন্দ্র -- ১৯ 

বিরহ -- ৯ 

কমলে কামিনী -- ৮ 

রঞ্লাবতী - ৯» 

ছারানিধি - অধোর 

বাবু” ১৫ 



আনিস 

১৮৯১৩ 

১০ আগষ্ট 

১৭ 

১৩২০ 

চন্দরশেগযর় - প্রজাপ 

পরবপ রে --” শশ্বেশব 

২৭ 9১ গিবিশচন্দ্রেব শ্থৃতভতগু .র সাহাযাকল্লে কাহিনর সম্মলিত 

অুনয় £ অমৃতলাল ব টত 'স্থতিণ অন্যান কবিতাপাঠ, গান 

ও পাণ্ুৰ গৌথবে ভীম । 

৪ দে প্টঙ্বব 

১ ৭৯ 

জনা রী _- ১৮ শন্দব্দায় -_- ১ 

লন্দেৎসব -- ১৮1 পদোললীলা - *% 

চন্জ্রশেগর -_ জ্্বে শগব খাসদখল -. নিতাই 

১* স্মক্টাবব মিনি পয়সাব ভোজ _- ৯ ৷ পাগ্ুৰ গী€ব -- ভীম 

২ নভেম্বর 

১৬এঅক্ছেন 

২১ ডিসেম্বঃ 

২৪ ডিসেম্বর 

২৫ ভিসন 

১১জ্ন্ুঘ্াণী 

২২ ফেত্রুমারী 

২৯মচ 

৯ এপ্রল 

৩ম 

২৪ মে 

২৫ মে 

৯ ছুন 

১৪ জুল 

২৮ জু 

€ জুই 

১২ জুল 

১৯ ভুনহ 

২ আগ 
৯ আগষ্ট 

১৬ অগই 
৩০ অ।গষ্ 

পুর্ণ শর _ পুর্ণচন্ত 

চন্দ্রশেখর -- গ্রতাপ ওফষ্টর 

আন্না বধায - ১৯ 

অথতার 7 ৯% 

আলিবাবা -_ হু সন 

কালপণ্ণয় - মশীল্্র 

মজা __ হরর 

কামিশী ও কাঞ্চন _ গ্রতুল 

ধর্ষ শ্প্রিন কাল।টদ 

বুদ্ধদেব _- বুদ্ধ 

কিসমিস - দ্কুল স্থপাবিষ্টেণ্ডেণ্ট 

মধণী কন্ধন - নতেন্দ্রনাথ 

প্রচণণে হমি -- ৯ 

কপালকুগুলা __ গবকুমার 

টাদাবাব -. রঘুজী 
ছু'গশি" ননী ওসমান 
নবীন তপন্থিশী _- রাতিকান্ত 

দেব চীধুবাধী - ব্রঙ্গেখ্বৎ 
বিষাদ *.. অলর্ক 
বঙ্গবন্জেতা -- ইন্দ্রুনাথ 
মুকুলমুগ্বা বরুণচাঘ 
জন। - প্রবীর টু 

সীতাগাম -- সীঠাবাম। ৫5তগ্ঠলীলা -- প্রতিব্ধী 



১২ 

১৯১৪ 

আনিস 

ও সেপ্টে লায়লা মজনু -. ৯ 

২ জঙ্কর[চা -- শঙ্করাচার্য (অন্ধ ৪) 

২১ ০ জন] __ বিদ্যক 

২ অক্টোবর (অমরেম্ট্রনাথ বেঃ নাইট) মৃণলিনী -+ হেমচন্ত্র। দুর্গেশ- 

| নন্দিনী -_ জগত্সংহ । আবু হোসেন -- ১৫ 

১ নতেম্বর রোকশোধ 7 ৯ 

৮ ০ প্রণয় পণীক্ষা-- ৯& 

১৫ ৪ র'ণী দুর্গাবতী -*« ১৯ 

২২ ও প্রণয় পরীক্ষা __ শাস্তবাৰু 

১৭ ডিসেম্বর চাটু জজ বাড়ুজ্জ -- ৯ 
২৪ ডিসেম্বর জয়পতাক1-_ প্রিয়লাল বায় 

১ জানয়।বী ম[য়।পুখী -- ১ 

১৮ ০ প।গুবেব অজ্ঞাতবাস -: কীচক 

৩১ », সীতাহবণ -_ রাম, শংৎ সংরা/জণী __ শংৎ 

১৪ ম সশ্রু  _ সেলিম 

9 এাগ্রল বাবণপধা % 1 লীলাবতী _:৯১ 

১৮ রিতা ফর্ণনী - গরেন্দ্রনাথ 
২৪ মে সীতার ধনব স-- ৯% 

ক বড় ভালবা।স- পিয়ার, সিন্ধু বধ -- ১৫ 

৬ জুন গুহল[দ বিভ্র - ৯৫ 

১৩ ১ অভিম[শিণী -- * 

ব্রা এ - হিদাম 

২৫ জুলাই কাজের গতম _- মতিল[ল 

১৫ আগ অহল]াবাই -- মলহর রাও 

১১ লেপ্ম্বর (বেনিফিট নাইট £ হ।উইট ফি“লপ কোং-এর ইংরেজীতে 

'ইষ্টলীন' এর চলচ্চিত্র প্রদর্শশী (নির্বাচিত দু), স্টার 
ও গ্রাণ্ড গ্চাশনালের মিলিত অভিনন্--আলিব!ব! 

( হসেন ) পলাশীর যুদ্ধ (লিরাজ ) কমলাকান্ত (১৫) ও 

জয়দেব (১)। 

২৬ সেপ্টে কেছ। যজদার -- জজ 



আন্তিনয় 

১৯১৫ 

১৭ 

২৪ অক্টোবর রাজা ও রাণী - কুমার সেন 
৩১ 3, অকলঙ্ক শশী _- জয়গোপাল দত্ত 

৮ নভেম্বর সধবার একাদশী __ নিমটা 

€ ডিসেম্বব অণভনেত্রীর রূপ - নশিনী 

১ জ'নুয়াবী গফুল্ল _ ভঞ্জহরি 

৯৬ 9 বিশ্বমিঅ -- মম্দাপীল 

৬ ফেব্রুমারী প্রেমের জেপলিন _- অবণী। বেলে।য়।বি -- ৯ 

২০ 5 কনেবদল -- ১ 

২৭ », সাইন অব দিক্রশ--মার্বাস 

২৪ মর মাকবেখেব নির্বাচিত দৃশ্থ। - মাকবেখ 

১৭ এগ্ঠিল মধববাও -- ৮ 

১মে শ্রীকৃষ্ণ _- ১৫ 

১৫ মে মাধবরা ৪ -_ নাখায়ণবাও। হিরক্সী -- ৯৮* 

৫ জুন সাজাহান _ ও ংজেৰ 
ও ভুল ই জয়দেব __ জয়দেব 

১৭ জুল।ই কল।ণী _ সাওহাল সর্দার 

২১ 'আগঞ্ঠ র[জা চজ্দ্রধবজ -_ চন্দধ্বজ 

৪ ০্প্টেম্বর ব্সবক্রম - ৯ 

১১ এ -- খালি নিয়ামত 

১৮ ৬ ব্রত ডদ্ঘ পন __ চন্দ্রকেতু 

২ "্মক্টাবর রত্বু মঞ্জণী -_ সনাতন 

১৯২ ০ (বঝেঃন।ইট) সাইন অব দিক্রশ _মার্কাস 

১৬ সাঙজ।হান - ও রজজেব 

২৩ এ গাঙ্গলপ্ষী -- ১৫ ৃ 

১৪ নম্বর দিলব[হার 7" ১ 

২০৭ রাজলক্ষী _ ম্যাজিস্ট্রেট 

৪ ভিসেম্বং লওদ|গঞ্ধ __ কুলীবক 

১২ এ (শেষ অভিনয়) সাজহান -- ওরংঞেব 

১৮ গেঁসাইআী -- ৯ পট 

খ ভীলদের ভোমরা -৮ * 



১৩২৬ অভ্িগয় 

[ পঠি সন্কেত £ অভিনয়ের তারিখ, নাটকের নাথ ও অমকেজ্রেনাথ অভিনীত 

ভূমিকা) ১৫ চিন্ধিত নাটবগুলিতে এ বিশষ দিনে অমবেন্দ্রনাথ অভিনয় 

করেন নি। এরই তালিক1 থেকে বিভিন্ন মঞ্চে অম জ্্রণাথ গরযেজিত ন1টক- 

গুলিরও একটি প্রায় সম্পূর্ন তালিকা প।ওয়া যাবে । সঃ] 

গ্রামোফোন রেকর্ডে অমরেন্দ্রনথের অভিনয় 

১। নল (নল দময়ন্তী 

২। বুদ্ধ (বুদ্ধ চরিত )। 

৩৬। যেগেশ (প্রফুল্ল) 

৪। প্রবীর / জনা) 

৫। ভীম (পগগুৰ গৌরব) 

৬ হুরিরাজ (হরিরাজ ) 

৭। গোবিশ্দলাল (ভ্রমর ) 
৮ নবকুমার ( কপালকুগ্ডল! ) 

৯। হশিশ্চন্ত্র (হবিশ্চন্ত্র) 

১৯। রামকান্ত (র'ণী ভবাশী) 

৯১। প্রতাপ (চক্দ্র-শখর ২ খাশি) 

১২। মিঃ চম্পটি (বং আচ্ছা) গান 

অমরেন্দজনাথের উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ 

উপন্তাস ॥ 

সমাজ চিত্র - -সীবশ / শ্রাবণ আশ্বিন ১৩৯২ 

( পরে 'আদর' লাদে অন্তর প্রকাশিত ) 

অভিনেতার রূপ __ (নাটা মন্দর ১৩১৭--২*) 

গল্প ॥ 

নন্কা। _ €লীরজ | শ্রাবণ ১৩* ২ 

কবিত] ॥ 
টান - (ব্থ কুত্তা) 



জানব ৮৯৯১৬] 

সংশর - জন্মভূমি ॥ মাধ ১৩০১ 
তারা -- জন্মডাম ॥ জৈ& ১৩৯২ 
কলক্ক সৌর ॥ শ্রবণ ১৩০২ 

অশ্রু -- সৌরড ॥ ভাদ্র ১৩০২ 

হাসি -_ গঙজজালয় ॥ মাধ ১৩০৮ 

ফুল -_ কঙগাঙায় ॥ ৬ই বৈশাখ ১৩০৮ 

রোগশধা -- ন।টামান্দব ॥ মাঘ ১৩১৮ 

অন্ভাপ _- নাটযমন্দ? ॥ কাত্তিক ১৩২১ 

গ্রবন্থ। ॥ 

সৌব সপ সী ॥ শ্রাবণ ১৩২ 

কে তুমি? _ সৌবও॥ শ্রাবণ ১৩০২ 

স্বর্থ ও সংসাব _- ( আত্মঙ্দীবনী )॥ সৌবভ-_ভাগ্্র ১৩০২ 
ংশয় ও বিশ্বাস - সৌব৪॥ আশশ্বন ১৩*২ 

ছে*টলা পভাদৃথ ও রা সক থিয্লেটাব॥ রঞ্জালয় 

আমার শত্রু র্ঙজালয়॥ ২৯ বৈশাখ, ৩ ও ১৩ জোন ১৩৮ 

সতাপ দীকে? - তলালয়॥ ১০ই ৯১৩৯৮ 

১? প গজ, উদেন্দ্রণাথ মুখোপাধায়কে লেখা ) রঙ্গালয় ॥ ২৯-৮-১৯৯১ 

বস্ুমতী কাঠি - কজালয় ॥ ১৩০৮ 

থিয়েটাব ( গ্রুতিনাদ? পত্র । - বঙ্গালয় 

ন।ব/সাহিতো ন টনচন্দ্র _ নাটামন্দির ॥ মাঘ, ১৩১৭ 

নৃদ্নন ঈ%। এংসঙ্গ ) _ শাঠামন্দি॥ কত্তুন, ১৩১৭ 

গি ৎশ গ্রতিভ। - ( সংসজ্গ ) নাটামন্দির॥ ভত্র, ১৩১৪ 

অ.মা৭ এ উস ধনা -- ন'টা মন্দব॥ ১৩২২ 

মন -- থিয়েটার ॥ ৪5 ভাদ্র ১৩২৯ 

অমরেদ্্রনাথ রচিত নাটক ও নাট্যরূপের তালিক। 

নাটক প্রথম অভিনয় প্রকাশকাল 

উধা (গীতিন।ট]) ৮ ১লা মন, ১৮৯০ 



৬০ 

নাটক 

ধানকুঙ্জ (গীতিন1ট।) 
কাজের খতম (পঞ্চরং) 

দোললীল! (গীতিন1ট) 
নির্মল (গীতি নাট) 

শ্রীচ। ( *» ) 
মজ। (প্রহসন) 

ভুটি প্র।ণ (গীতিনাট)) 

থিয়েটার (প্রহমন) 

চাবুক (৮ ) 

গুধ কথা ;: « ) 

ফটিক জল (নটিকা) 
লাট গৌরাজ (প্রহসন) 
ভ্রীরাধা (গীতিনা) 
শিবঝ।জি ( » ) 

ঘুঘু (গ্রহসণ। 

বঙ্জের অঙ্গচ্ছে? (রূপক) 

প্রণয় না বিষ (নাটক) 

এস যুনরাজ (রূপক) 

দলিতা-ফণিনী (ন1টিক1) 
কেয়া মজাদ।5 (গীতিনাট্য) ২৫শে ডিসেম্ব, ১৯০৮ 

আশা কুহুকিনী (নটি ৯1) 

জীবশে মঝ.ণ ( নটিক1) 

আহ মার ( গুহসন ) 

কিষফিস ( রজনাটা ) 

বোকশোধ । রঙ্গন।ট] ) 

প্রর্থম অভিনয় 

১ 

২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৯৭ 

€ই মূ, ১৮৯৮ 

২৪শে [ডসেম্বর, ১৮৯৮ 

২৬-শ আগই, ১৮৯৯ 

১ল। জাজয়াবী, ১৯০৬ 

২৬শে মে, ১৯০৯ 

২৫শে আগষ্ট, ১৯৯, 

১লা জানুয়ারী, ১৯*১ 

৩১শো আগষ্ট, ১৯৯১ 

১২ই এপ্রিল, ১৯০২ 

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯০২ 

১০ই জুলাই, ১৯০৪ 
৪51 ম্চ, ১৯০৫ 

২শেমে, ১০০৫ 

নই আগষ্ট, ১৯০৫ 

২৩ংশ ডিসেম্বর, ১৯০৫ 

৩০শে ডিঃসম্বর, ১৯০৫ 

৩৬্ন্পে নভে, ১৯০৭ 

২।শে ভিসেম্বব, ১৯১৪ 

১৭ জুন, ১৯৯১ 

১৭ই জুন, ১৯১১ 

৩রা মে, ১৯১৩ 

১লা নভেম্বর) ১৪৯১৩ 

বড় জালধাস (গীতিন।টা) ৩০শে মে, ১৯১৪ 

প্রেমের জেপলিন (রঙগনাট]) ৬ই ফেব্রু॥়।তী ১৯১৫ 

নেপোলিয়ান বোন।প(ট” (নাট +) ৯ 

জতিনয 

প্রকাশকাল 

১১ই এপ্রিল, ১৮৯৪ 

১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮ 

১৫ 

চৈত্র, ১৩৩০৫ 

ভাত, ১৩০৬ 

ওর! মর্চ, ১৯৬০৬ 

৯৬ই অক্টোবর, ১৯০১ 

ঞ&ঁ 

ঞএঁ 

১ 

১৯০২ 

১ 

খর জুন, ১৯০৪ 

১০ই ম্, ১৯০৫ 

২৬ মেঃ ১৯৭৫ 

১২ই আগষ্ট, ১৯০৫ 
১৯৬€ 

১৪৬৫ 

ণ৭ই মেঃ ৯৪৯৬৮ 

৮ই জানুয়াবী, ১৯৯৯ 

রা ফেব্রুয়াপী, ১০৯১৯ 

২৪শ সশতেগ্বর ১৯১৯ 

১৫ 

১৪১ 

১০, 

১৫ 

১৩ই ফেব্রুগাপী ১৯১৫ 

১৫ 
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নাটক প্রথম অভিননন প্রক্কাণকাল 

নাট্যরূপ॥ 
দেবী চৌধু নী ২০শে মে, ১৮৯৭ 
ইন্দরা ২৪শে সেপ্টে্র ১৮৯৮ ১লা জুন ১৯৪৯ 

ভ্রমর ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯ ১৯৩৪ 

সীতারাষ ৩*শে ছুন, ১৯০৯ 

প্রতাপাদ্দতা ২৯শে আগষ্ট ১৯০৩ 

চোখেব বলি ২৬শে নভেম্বর, ১৯০৪ 

কুন্দ 8$। আগষ্ট, ১৯*৬ 

কামিনী ও কাঞ্চন ২২শে আগষ্ট, ১৯৯৮ 

জীবন সন্া ২১শে নভেম্বর, ১৯*৮ 

ইন্দিরা (ছ্বিতীর়বার বার 

নাটারূপাযরিত)  ২৭শে ফেব্রু়।পী ১৯৯৯ 

কমলা কত্ত ১২ই জুন, ১৯৯৯ 

বাণী ভবানী ৬ই আগষ্ট, ১৯১, 

অডিন্তৌর রূপ ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯১৪ 

( উপন্ত!সের প্রকাশকাল ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ ) 

চপল ওজন ক লাল িীপ 1 টি 

নাটক ও তার নাট্যকার 

অমকেত্দ্র।াথ দত--কাজের খতম, নির্্ঘলা, যা, ছুটী প্রাণ, থিয়েটার, চাবুক, 

গপ*খা! কটিকজল, শিববাক্রি, বঙ্গেব অনচ্ছে, গুণয় না! বিধ, দলিতা কণিশী, 

কেয়া মজাদার, আশ। কুহকিনী, |কসমিপ, বড় ভালথ!সি, অভিনেত্রীর রূপ, 

প্রেমের জপলিন 

[ দোপলীলা, প্রীকঞ্চ, লাউ গোর, ভীরানা, ঘুঘু, এস যুবরাজ, আহা মরি, 

বোকশোধ। ] 

এ নাটকারিত- দ্েবীচৌধুঝ।নী (বন্কম) ইন্দিরা (এ), ভ্রমর (এ , সীতারাম (এ), 

কুন্দ (&), কষগ/কান্ত (8), প্রওাপ!দিত্য ( হারাণচচ্্র রক্গিতত ), কামিনী ও 
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কাঞ্চন (ক) চোখের বালি (রবীন্দ্রনাথ) অঠিমানিনী (8), জীবনে মরণে (এ) 

জীবনসন্ধা।( রষেশওন্দ্র দত্ত 1, রাণী ও৭ নী (হুর্গাদাস লাহিটা)। 

গ্লিরিশচন্দ্র ঘোষ--নল দময়ন্তী, বেল্লি+বাজাব, পক্ষণবর্জল, গক্ষযন্ঞ, ছাগানিধিঃ 
বিষমঙ্গল, বুদ্ধদেব, পুর্ণত্ত্র, প.গু:বর অঙ্ঞাতবাস, ফ্রবচরিত্র, মুকুলমুঞীর।, 

প্রফুল্ল, আপা, ন্ষ'দ, সীতার বনব।সঃ দেলদাব, করমেতি বাই, মাাকবেখ, 

পাগুব-গোৌবব, জশ্রুবাবা, পমনির্ব্বাসন, মনেব মতন, রাবণবধ, চৈস্তলীলা, 

ভ্রান্ত, নসীবাম, আয়শা, আ'শমজজা বধ সীতাহতণ, সনম, সরাজদ্দৌলা, 

ইত্রপরত, আ।বু হে।'সন, পর্ন, শঙ্ক বাচা, পশশীর যুক্ধ 'নবাণচন্্র পম), 

মেঘনাদ বদ । মাইকেল ), কপ।লকুণগ্ডণা ( বাক্কম ), মুণ।'লনী (এ, দুর্গেশ- 
লন্দনী (৬, সা শাখাম 1) । 

[শান্ত হাতা ফুল, আল 'দন কমলে কামিণী ফ্ণিব মণি] 

রবীন্দ্রনাথ ঠ কুন--বাজা ও রাশ 

অম্বতশাল 35- হরুবলা বাবু, বিজয়বসন্ত,। চোখের উপর বাটপাড়ি, 

হুরিশ্ন্দ্র) যাদুক্বী, "বর হাবভ্রার, শঙ্গাবাহ,ভুব। খাস দধল, 'ন্দ্রশেখ! 

(বস্কম)। বাগ সত এ, ববুকষ এ , সব তাবননাব গঙ্গে পাধ্যায়) 

[ তাজ্জণ প। পার, অবঠার, [ডিস মস, শঙপণ 2 

হিজ্ক্ল।ল পয প্ুহ ছু ঘুর দাস, শাণা প্রহাপ, পরপারে, সাজাহান, 

ভতনপেন শ্বশ্তী বডী যাঞা [শ্াতন্দ ব্য] 

ক্ষীবোদপ্রসাদ [বিছাাবতোর  আ লবাবাত প্থুবীব, প্রতাপাদিতা, পাল্সনী, 
রঙী।ৰতী সাবরী, চদাণরি 

রাজকষ। ৭য় জিন্ধু+গ) তখণীসেন, 'বক্রম।ণ তা, শরমেধ যর 

[ লায়-। মজনু, 1তুৎ্।'ল ] 

দীনবন্ধু খত সবর এপাপশী, লালধর্পন, নণান তপন্থিণী [লীন'বতী] 
মণ্ো1মাহুন খোদ মা |পণজাঁ, সসএ, পৃথার জ, কর্মকল, ধর্ম ব্লু !। 

| ভখলো।দর তোমা ] ৃ 

মাইকেল মধুকদন দত কফঠুগাগী 
অতুল্ক্ অত্র বাঞ্সীব1৩. শিশী ফবহ'ন? অনন্বৰ$ (বন্ধিম), হিরগবানী (এ, 

মাধবী বন্ধন বমেশচন্জ্র দত). বঙ্গ বজেত। (এ) 

ভূপেন্দ্রণাথ বন্দ।পাধায় _- লেজয় রগদ. সংসঙ্গ, ক্ষভ্রণীর, সাইন মব দি ক্রুগ, 

সগদাপর [ গুরুঠাকুব, গেঁসাইজী ] 
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সণিলাল বন্দোপাধ্যায় বাজীরাও, অহল্যাবাই, মাঁধবরাও, অ্রত-উদ্যাপন | 

রাঘলাল বন্দ্যোপাধ্যায়... পেয়ার, কালপরিপর, জয়পতাকা, অকলখ শশী 
( ররীজ্রনাথ ) 

হরনাথ বন বেছলা, বসু মঞ্জরী। 

হরিপ? চট্টোপাধ্যায়. কল্যানী, জয়দেব । 
মনোমোহন ছন্দ. প্রণয় পরীক্ষ।। 

উপেন্দ্রনাথ বাস_- শরৎ সরোজিনী । 

জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুব-- অশ্রমতী । 

তবিশ্চন্্ সাষ্টাল - বিশ্বাধিত্র। 

নগেন্্রনাথ চৌধুবী- হুবিরাজ। 

প্রফুল্পচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সোনাব স্বপন, তোমারই। 

নিতাবোধ বিদ্যারত্ব-. প্রেমের পাথাব, কুন্টমে কীট । 
লৌবীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় বৎকিঞিৎ, দশচক্র 
লুবেজ্রনাথ বসু-- হালে কি? 

দ্র্ণকৃমারী দ্বেবী-_ কনে বদল । 
নবেন্্রনাথ সবকার-_ জীবন সংগ্রাম । 

অগংচন্দ্র সেন - বাজা চত্রধবজ । 

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় -- বজবিক্রম । 

ছুর্গাদাস দে-_ ছবি। 

হরিপদ মুখোপাধ্যায়- ঝাণী ছুর্গাবতী। 

71? _ রাজপক্ষী ( যোগেন্ছনাথ বন্থুর উপগ্। সী, 

11 -- কোনটা কে? ( শেক্সপীয়াব অবলম্বনে ) 

[ বন্ধণীবদ্ধ নাটকগুলিতে অমরেন্দ্রনাথ অভিনয় করেননি ] 

অমবেকন্দ্রনাথ রচিত প্রবন্ধ 
00 এত 2১ ইওর তলার: ০০০০০৩০ সে অন্তর 

নাট্য সাহিতো নবীনচন্্র 
[ নাট্যমন্দির * মাঘ, ১৩১৭ * ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা হইতে পুনমূ্জিত ] 

প্রথম যখন “পলাশীর বুদ্ধ পড়ি তখন বোধ হয় দৃষ্টি আর এক রূপ ছিল-- 

মন স্বতন্ত্র প্রণালীতে ধাবিত হইড--হদয়তন্ত্রী ভি ছন্দে ধ্বনিত হইত । এখন 
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নঙ্ছনে সে মিরা না খ।কিলেও-_যনের সে উদ্দাম গতি রুদ্ধ হইলেও-্হদযে 
লে "ক্ষৃত্তি আর না আসিলেও_প্পলাশীর মুত্র” মোহনলালের উক্তি আবৃতি 
করিয়া আজিও যেন প্রথম যৌবনের সেই বুকতরা উল্লাস, প্রাণঞোড়া উৎসাহ, 
মনমাতান উত্তেজনা অনুন্তব কাব। এ মহাকাবা লিখিত হইবার প্র যে 

এঁতিহাসিক সত্য-অবলন্বনে উহ বিরচিত, তৎসম্বন্ধে বু আলো চন! হইয়া ইহ।ই 
সিদ্ধাস্ত হুইয়ছে যে তাহা অনেকাংশে অমূলক। কিন্তু উহার এঁতিহাসিক 
ভিত্তি দৃঢ় হউক আর নাই হউক, উহার কাব্যাংশের যাহ! প্রাণ_ তাহাতে 
তাহার বিশেষ ক্ষয়বৃদ্ধি হয় নাই। ৭পলাশীর যুদ্ধ পড়িয়। আমার ধারণ! থে 
কবি বাঙালীর হৃদয়ে আতীয় ভাব আগরিত কাববার জন্যই এ কাব্য রচন! করিয়া 

গিয়াছেন। তাহা যে মহৎ উদ্দেশ্য এ কাব্র দ্বারা সাধিত হইয়াছে, বোধ 
করি আর দুই একখানি গ্রন্থ ভিন্ন ব্লভাষায় অপব কোন প্ুশ্তকের দ্বাবাই তেমন 

হয়নাই। তিনি তাহার আদরের মাতৃভূমিব অন্ত যে ভ।বন৷ কবিষাছিলেন 
--ষে বাথা অনভব করিয়াছিলেন-_-“পলাশীব যুছে”র পজজে পত্রে ছত্রে হস্তে 
সে গাথ লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রতে।ক বাঙ্গ।লীকে তাহা অনুভব করাইয়া গির়ছেন। 

বাস্তাবক এ বিষক্গে সমগ্র বালী তাঁহাব নিকট চিপখণী । 

নবীনচন্দ্রের রচন।বীব দুহুটি দিক আছে। একদিক তার জন্মন্ডুমিব 

গ্রতি অক ব্রম অন্রবাগের অকণবাগে উদ্তা'সত--আর একদিক তাহা সমগ্র 

মানব জাতিগ গ্রতি জাতি-বর্ণ নিবক্বিশেষে গ্রীতর আলোকে আলোকিত। 

তাহার “রৈবতক”, কুরুক্ষেত্র ও "প্রভাস সেই বিশ্বপ্রেম গাথারই তিনটি 

অমবতমন্ী ধারা সেই মহাপ্রেমেব মধুর নিককণেই তশহার 'অ'মতাভঃ ও 
“থৃষ্ট চিরমুধরিত। এমন আশিগ্রাস্ত সধাব ধারা বুঝ বা অতি অল্প কবির 

লেখনী হইতে নিংস্থত হইযাছে। তশহ1?ই শৈলজা”র মুখে তাহার আশ 

পুরুষ-_-৩া।হার বিশ্বপ্রেমের অফুরস্ত নিঝপ -শ্রাকৃষ্ণের নিকট এই কাতর 
নিবেদন শুনিতে পাই £ - 

“জাগন্লাথ জগৎপতে ! আধ অনাধেণ হাব হে পীশমাধব | দাও পধ,জ 

ধয়া কার * তাই ভক্তি নমর হৃদয়ে-__-আমি নবীনচন্দ্রেব পচনার চির অনুব,গী। 

গ্রন্থপাঠে হাহাব প্রতি এই অকৃত্তিম ভক্তি ও শ্রন্ধার উদ্রেক হয়, তাহা দর্শনেও 

মহাপুণা । ভাগ্যবান আমি - ক্ষুত্রাদপপ ক্ষুদ্র হইয়াও পরমেশ্ববের আলীরর্ষ দে 

এই স্বর মভাত্মার শুদ্ধ দর্শনল|ভ শহে-_তাতাব কোমল উদার স্নেহের কঞ্া- 

মাত্র লাভ করিয়। ধন্ত হইয়াছ। বিশ্বগ্রেমে ধাহ।ব হৃদয় পূর্ণ --৬হার 



ক্ষন ১৪ 

স্নেছের সীমা নাই--আফি নাই--অগ্ত নাই। দানে তিনি অনিত হণ! 
ন্েহ ধারে তিনি আমায় সিঞিত করিয় রারিয়াছিলেন। এত লী ষে 
সে নেহন্থথে বঞ্চিত হইব, তাহ! ভাবি নাই। কালের জোড়ে ছীড়মান 
জীব আমরা-_মৃহূর্তে যবনিকার অন্তরালে গির়৷ পড়ি। যে যায়-- 
আর তাহাকে খু'জির়া পাওয়া যায় না। কিন্তু কীতিমান মহাপুরুষ সন্বন্ধে 
এ নিয়ম খাটে না। কাল সকলই লয় করে, কিন্তু মহাপুকুষের নাম মৃছিয়া 

ফেলিতে পারেনা । মহাপুরুষের মৃত্যুর অর্থ--মহাজীবনের স্চন!। দয়াবতার 
হাওয়াড? বীরশ্রেষ্ঠ গর্ডন, জ্ঞানোন্সত শঙ্কর, গ্রেমোনসত চৈতগ্, মহযি ঝাচ্সিকী, 
শ্রীভগবান ব্যাসদ্দেব, সাধক প্রধান রামকৃ্$--সকলেই কালজয়ী মহাপুরুষ । 
তাহারা অজব অমর। আগ্নেয় অন্দরে অনস্তকাঁল তাহাদের নাম জগতবাসীর 

হৃদয়ে অস্থিত থাকিবে । নবীনচন্ধ্রের বচনার মধো নবীনচন্দ্র জীবিত-- তাহার 

ভক্তেব হ্দয়ে তিনি সর্দাই প্রস্ফুটিত মরিয়া তিনি অনস্ত জীবন লাভ করিয়াছেন। 
কবিববের সহিত আমার বহুদ্দিন বু বিষয় লইয়! আলাপ হইয়াছিল। 

তিনি অনেকগুলি বন্থ গবেষণ। পুর্ণ কবিত্বময় পত্র আমায় লিখিয়াছিলেন। 
তাহাতে সম গ-ধশ্ম-শিল-সাহিতা-কাবা-ন।টক ইত্যাদির বন্ৃতর বিষয়ের আলে!চনা 

ছিল মুখাবান পত্র খলিয়! আমি তৎ সমুদয় সযত্বে রক্ষা করিয়াছি। প্রথম 

যখন আমার নাট)জীবন আরস্ হুয়ঃ তখন চাখিদিক হইতে বাধা ও বিপত্তির 

ন্রোতে--আমাকে তৃণখণ্ডের ভয় ভাসাইয়। লইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। 

(পরলো কগত--সোদর প্রতিম-+ন্বগাঁয় কবিবব আমাকে যে পাত্র লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহার প্রয়েজণীয় অংশ পরিশিষ্টে অবিকল প্রকাশিত করিলাম ) 

উ/হারই ডৎসাহ বাণী মহামন্ত্রের স্তায় আমাকে নবজ্জীবনে উদ্ভাসিত করিয়াছিল । 

গ্রথম কি স্থত্রে কবিবরের সহিত আমার পরিচয় হয় এবং কি জন্ত আমি 

তীহার গুণমুগ্ধ, সংক্ষেপে তাহা! বিবৃত করিব। সে আজ বহু দিনের কথা। 
আমি তখন বিংশবষাঁ যুনক' নাট্য শিল্লেব প্রতি আমার আশৈশব অন্ুরাগ। 

নটেব লাঞ্চন আম।দের দেশে চির প্রাসন্ধ, পাটা শিল্পের উন্লত সাধনে সকলেই 

উদ্(সীন। এই সকল দেখিয়। শুনিয়া নিজেব পথ নিজেই ঠিক করিয়া লইলাম। 

গতিপথে অনেক বাধা, বিশ্; অনেক প্রতিবদ্দি, অনেক গঞ্জনা আমাকে ভোগ 
করিতে হইয়াছে কিন্তু চির পোধিত কর্তব্য হইতে কিছুতেই রিচলিত হই নাই। 

নাটা শিল্পের উন্নতিকল্লে লাঞ্চনার গুরুভার লানন্দে মত্তকে ধারণ করিয়াছি । সর্ব- 

প্রথমে আম মিনার্ভী থিয়েটার ভাড়া লইয়1--গিরিশবাবুর সাহাধ্যে তাহারই ছারা 



১৬ গাক্ফিনযী 

বটিকার্কার়ে পরিষস্তিত কবিরের 'পলাশীর যু? অভিনয় করি। আমি 

গলিরাঞজে'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।ম। ওই চরিত লইয়া -রজমঞ্চে দাড়াইয়-- 

আমি প্রথম অভিনয় করি। চতুর্থ অন্ধ অভিনয়য়ান্তে যখন এক্যতান বাদন 

হইতেছিল-_ এমন সময় দেখিলাম পৃজাপাদ গিরিশবাবু এক শান্ত সুন্দর সৌম্য 
পুরুষের হত ধারণ করিয়া আমার সম্মূধে আসিয়! দ(ডাইলেন। সসম্মে আমি 
ঈাড়াইগা উঠিলাম। অনিমেষে সেই অনিন্দনুন্দর প্রতিভার জীবন্ত মৃত্তি 
আগন্ধকের পানে ক্ষণকাল দেখিলাম। অলক্ষ্যে অন্তৰ মধ্যে শ্রদ্ধা ও 

ভক্তি, বিনয় ও নম্্তা, আশা ও আকাঙ্ষা তরঙ্গায়িউ হইতে লাগিল। লেই 
নঝগত নবীন অপরিচিতের চরণপ্রস্তে গ্রণত হুইবার জন্য মন্তক নত হইয়া 

পড়িল। গিরিশবাবু আমায় ডাকিয়া বলিলেন--« মমরঃ কে আসিয়।ছেন-.. 

ঘল দেখি? 
আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন গিরিশবাবু কহিলেন,--পইনিই কৰি 

নবীনচন্ত্র” ! 
“পলাশীর যুদ্ধ” গ্রণেত! নবীনচন্দ্র--আমাব সম্মুখে! আননে আপ্লুত হইয়া 

কবিবরের পদূলি গ্রহণ কবিলাম, তখনও '“পণাশীব যুদ্ধে'র পিবাঁজের ভূমিকার 
সকল কথাই কানে বাঁজিতেছিল--তখনও কবির রসময়ী লেখনী ভঙ্গে অন্তরে 
বিবিধ রসের তরঙ্গ উঠিতেছিল-__ তখনও দর্শকবৃন্দের পুল করিত করতালি-ধ্বনি 
রঙজলয় মুখরিত করিতেছিল-_-এই পকলের মধ্যে গিরিশবাবুর গুরুগভভীর বাণী 
আমার প্রাণে এক অপূর্ব আবেশ আনিয়া দ্িল। নবীনচজ্দ্র তশহাব 

কোমল হস্তে আমর হস্ত ধারণ করিয় সন্মেহে আমায় উঠাইলেন-__ মাথায় হাত 

দিয়! আমায় আশীর্বাদ কবিলেন। আমাব জীবন সার্থক হইল। দরিদ্রের 

রত্ভুলাভেব অপেক্ষা অধিকতর মুলাবান সামগ্রী আমি লাভ করিলাম । কবি- 

বরের অকু আম ম্েহলাভে আমি ধন্য হছইলাম। তিনি আমার অভিনয় সম্বন্ধে 

অনেক কথা বলিলেন। সে সকল কথার উল্লেখ করিলে আত্ম গ্রশংস৷ করা 

হয়। আত্মগ্রশংস।_ গুরুতর মহা!প।প। 

এই ঘটনার কিছুদ্দিন পরে একদিন নিমান্্রত হইর। গিরিশবাবুর সঙ্গে আমি 
কবিবরের বাটীতে গমন করি। তিনি যেরূপ সরল ভাবে আমাকে অভার্থন! 

করিলেন, তাহাতে আমি গ্রকূতই মুগ্ধ হইয়।ছিল/ম। “কুরুক্ষেত্র 'রৈরতক, 

ধাহার শ্ই--তাহ।র মুখে শিশুর সরলতা- তাহার ম্বভাব পঞ্চমব্ধয় বালকের 

গায় । আমাদের সহিভ কত কথাই কহলেন। অনিমিষে আমি তাহার 



আন্তিনয চাধনা, 

সেই প্রতিত-প্রদীপ্ত মুখের দিকে চাছিন্না রহিলাম। প্রসঙ্গক্রদে ”পলাশীর বুদ্ধের 
ফখ। উত্থাপিত হওয়ায় গিরিশবাবু কমিবরকে প্রন ক'রে দুরে তোপ গঞ্জিল 
আবার”! এই পংক্কিটি সন্ধে বলিলেন যে প্উহছা (০7৭ 8)1০দ এয 07113 
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হইতে অন্ুকৃত। 87191, ৮/565171৩৩ যুদ্ধের পুর্বরাত্রর বর্ণনা করিয়াছেন। 

আর উক্ত পংক্তিটী পলাশীর যুদ্ধের পূর্ববাবস্থা বর্ণনায় প্রযুক্ত হইয়াছে।” এই 
কথা খলিয়1 গিরিশব।বু নবীনঝ।বুকে আন।ইলেন যে “আমার বিবেচনায় অন্থু- 

বাদটী তেমন পরিস্ফট হয় নাই”। গিরিশবাবুর কথা শুনিয়। কবিবর তাহাকে 

বলিলেন -“আপনি হইলে ইহার কিরূপ অঙ্বাদদ করিতেন? গিরিশবাবু 

চিন্তা ন৷ কবিয়াই তৎক্ষণাৎ বলিলেন,-- 

শনিকটে বিকট পুনঃ বিপুল গর্জন, 

যে যেখনে অস্ত্র ধব কামান ভীষণ”! 

উদার কব ন।শরে অন্কবাদকের নিকট পরাভব স্বীকার পূর্বক তাহার অনুবাদের 

প্রশংসা ককিতে লাগিলেন এবং নিজের লেখার গ্রতিবান্৯ করিতে কিকিন্মান্র 
কুষ্ঠিত হইলেন না। 

কৰিবরের এই জন্থদয়ত। দর্শনে আমি বিশ্মিত ও মোহিত হইলাম। 

নবীনচন্দ্রের সরলতা, সহ্দন্নতা ও উদারতার তুলন! ছিল না। সরলত৷ 
ও সহৃদয়তাই জগতের প্রাণ। তাই একটি সরল উদার সহৃদয় প্রাণ চলিয়া 

গেলে ম্বতঃই যেন মনে হয় যে পৃথিবীটা বুঝি প্রাণশৃণ্য হইয়াছে! স্বগয় 
মহাত্মার তিরোধানে আমরাও তাই চতুদ্ধিক শুণা দেখিতেছছ ! 

অমরেক্দ্রনাথ রচিত কবিতা 

অশ্রু 

[সৌগত * ত্বিতীর় খণ্ড * ভাত্্র, ১৩০২ হইতে পুনমূরন্রিত ] 

তি 

অসার আশার আশ, বিলাস বিকল, -. 

খান্ত নর, নিরস্তর, হইতেছে অগ্রসর, 



হানে ঘরে সমাদারে বাসনার ছল । 

ভাল আছে, ভূলে আছে তোরে অশ্রুজল। 

২ 

সংসারে সুখের সাথী, মানব প্রকুতি,--- 

পিতাপুত্র আত্মজন, গাজ্জ সুখ আকিঞন, 

বিপদে দেখায় শুধু মুখের বিকৃতি? 
ভূলে যায় একেবারে সম্পদের স্বতি ৷ 

্ 

সমব্যথী প্রাণ তোর, করুণ। আধার,-- 

উচ্চ নীচ তুচ্ছ মনে, দীন হীন সযতনে, 

প্রাণের পিয়াস পুরে দাও অধিকার; 

প্রেমের পরম নিধি, সাধনার সার। 

৪ 

প্রবাসে অর্জুন আশে, নিবালে লনাীন,__ 

শুঁভদিনে শুভক্ষণে, জন্মভূমি পদার্পণে, 

মাভৃপদ পুত্র আসি করিল বন্ধন; 

ভরিল মায়ের প্রাণ, ঝরিল নয়ন । 

€ 

জাতায় করেছে পর, গণের সোদর,- 

সবল মেহের ভুরি, উপেক্ষার তাক্ষ ছুরি, 

ক'বেছে সন্ধ হীন, দীন পরম্পর ; 

সপ্মিলনে, সে স্বপনে, নয়নে লহুর। 

ঠ 

বার্ধক্যের পৃর্ণতায় করি পদ প্ণ,-- 

পিতার পবিজ্ঞ কায়া, শাস্তির চরম ছায়।, 

আলশ্তের শযা! পরে করেছে শয়ন; 

কুমার আহার দেয় বারে ছু নয়ন । 

৭ 

পদে পদে প্রতিহত জীবনে ষাহার৪-- 

করুণায় কণ। হার, খু-জে খু'জে নাহি পায়, 



মিলায় বিধাত! যর্গি সরল আধার? 

সাগর তরজ সম লোটে অশ্রধার। 

৮ 

কর্ম ফেরে মর্ম ছিড়ে লইয়। বিদায়,-- 
প্রেমিকার স্থৃতি লয়ে, হতাশ হুতাশ বায়ে, 

দুরে বসে আশে ভেসে, প্রেমিক কাটায় ॥ 

মিলনের সুখ ন্বপ্নে বুক ভেসে যায়। 
রি 

কামিনী কাঞ্চন কাম, করি বিসঙ্জন ! -. 

সমর্পণ প্রাণ মন, দেবপদে আজীবন, 

ভক্ত প্রাণ, প্রেমময়, দিল আলিঙ্গন) 

বাজিল কাতর প্র।ণে, কাতর ক্রন্দন । 
১৩ 

সখ সাধ অবসাদ, রমণীব হাসি, 

মান প্রেম আত্মঙ্জনঃ নাহি আর আকিঞচন, 

বিশ্ব প্রেম সুুধাময় বড় ভালবাসি! 

কাতর অভ্র মম রোদন প্রয়।সী ॥ 

গর (০০০০০০০ ররর ওমা 

অমরেকন্দ্রনাথের লেখ গল্প 
শরির, এরা এরা রা টাচ রর সত রি 

নক্ম। 

| সৌর * ১ম খণ্ড * শ্রাবণ ১৩*২ হইতে পুনমু্জ্িত ] 

অল্প বয়সে পিতার কাল হয়, সম্পত্তি তেমন কিছুই ছিল না, যাহ।তে 

বলিয়া চলে । আরম এক ছেলে, স্থৃতর।ং সংসারের ভার আমার উপরই পড়ে। 

বৃদ্ধ। মা, বিধবা ভগিপী, আমি, তিনটি প্রাণীর কলিকাতা সহরে খোরাক জোগান 
বড় সহজ খাপার নহে । আরম বই গতি নাই, দায়ে পড়িয়। জেখ|পড়া 

ঘড়িতে হইল ; চাকরির চেষ্টায় আকুল হুইয়! ঘুরিতে লাগিলাম। হেথা সেখা 
অনেক হাটাহ।টি, অনেক পরিশ্রমের পর স্থির জ/নিলাম, কলিকাতা হরে কোন 

বড়লোকের সম্ধী না হইলে, ঝাবুর মোসাছেব হইয় মেয়ে মানুষ না যোগ ইলে, 



কু হানা অস্থি 

মান। অপদান লর্ধন্ধ জলাঞলি ন1 ছিলে, চাকরি জোট ছাঁয়। কে জানে? এ 

ঝর ভিতর একটাতেও আমার প্রবৃত্তি জঙ্মিল না,--কাজে কাজেই দিল কতক 

ঘরে বনিক আকাশ পাতাল গুনিতে লাগিলাম। নেহাত হাল ছাড়ি! দিলে 

চলে কই? অনেক কষ্টে, অনেক ঘুরিয়। ফিরিয়া, পশ্চিম জঞ্চলে এক ঢাকরি 
জোগাড় করিলাম। দৌড়দার রাজপথ, গ্যাসের আলো, টেলিগ্রফের তার, 
কলিকাতার বত কিছু মেহিনী,_ বুড মা, বিধবা ভগিনী, বন্ধুবান্ধব- সকলের 

কাছে বিদায় লইয়া, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলাম। 

আমার চোখের জলের বদলে ছু এক ফ্েৌট। বিনিষয় কেউ দিয়ছিল কি না 

জানিনা, কিন্তু মা ও ভগিনী অঝেরে কাদিয়া, ভগবানের কাছে আমার কল্যাণ 

কমন করিয়াছিলেন। 

দশ বৎসর আম বাড়ী ছাড়া, মাসে মাসে বাড়ীতে নিয়মিত টাক! পাঠাইতাম 

ও চিঠিপত্রে পরস্পরের খপরাখপর নেওয়া হইত । বন্ধু বান্ধবের ভিতর বিশেষ 
উল্লেখ করিবার কেহ নাই, তবে আমার ছেলেবেলাব সহপাঠী, একজন বদ্িষ্ 

লোকের সম্ভান, নাম রামলোচন বন্দ্যো, তাহাকে মধ্যে মধ চিঠি লিখিতাম, 

তার উত্তরও পাইতাম । রামলোচনের মেজাজটা 'কছু সাহেবি ধরণের ছিল, 

ছেলেবেলা হইতে পেন্চুট করিয়া চুলকাটা, সাদা ধপধপে পিরানের উপর 

ওয়েট কোটটি, গলার নেকট1ই, তার উপর ফ্রককোট যত শুদ্ধ হোক না 

ছোক, ইংরাজী বুলি মুখে মুখে ছিল । আমার সঙ্গে নিবিবিলি বসিয়া যখনই 

কথাবার্তা হইত, তাহার মনের ভ্ভাব জানিতাম,--বিলাত যাইয়া ব্যারিষ্টার 

হইবে তার দারুণ ইচ্ছ।, সমাজের ভয় সে থোড়াই রাখে, কেবল বাবার ভয়েই 

পরম খাইয়া! আছে। 

বছএ পাচ পশ্চিমে থাকিতে থাকিতে পরম্পরায় খবর পাইলাম, রাম- 

পোচনের পিত। হঠ[ৎ মার পড়িয়াছে, রামলোচন শ্র।দ্ধ শাস্তি না করিয়াই বিলাত 

বাজ! করিয়াছে। প্রথমে খবরটা পাইয়া একটু আশ্চর্য হইয়[ছিলাম, পরে 

মনে মনে তাহার পুর্বব কাহিনী সমালে!চনা করিয়া মনের শ্বাতাবিক ভাব 
কিরাইয়া আনিলাম । আরও পচ বৎসর স্বভাবের সরল শোতে গা মিলাইয়া 

কাটইলাম। বাড়ীর জগ্ট সদাই প্রাণ কাদে । কি করিব? পরের চাকর, হত 

পা বাধা, ম্বাধীন ইচ্ছা চলে কই? মা বোনকে দেখিবার জন্য বড়ই ইচ্ছ! 

সয় । চোখ কান বুজিয়। একদিন বড় সাহেবের ঘরে ঢুকিয়। সেলাম ঠকিয়। ঈ।ড়া- 

ইলাম। মাহেৰ তখন টিফিন করিয়া আপিয়া বসিয় ছিলেন, টেবিলের উপর পানর 



অনয ১ রক৯ 

চাপা হইঙ্কির গ্রাস ছিল, মেজাজটা কিছু ফুর্তি ফুর্তি দেখিলাম । ক্শামায় 
দেখিয়া অল্প হাদির। ইংরাজিতে জিোসা করিলেন, শাক খবর”? আমি উদ্ভর 

করিলাম, প্প্রায় দশ বৎসর হইল, হুজুরে বাহাল হইয়াছি, একবারও বাড়ী যাই 
ন।ই। ছুই মালে ছুটি প্রার্থনা করি, একবার বাড়ীর খবর লইয়া যথ! সময়ে 

আসিয়া হুজুবে হাজনা দিব” । স্বপ্নেও ভাবি নাই, এক কথায় ছুটি গ্র্যাপ্ট হইবে। 
রাত্রি জাগয়া হাতের য৷ কিছু কাজ সমস্ত সারিয়া, তারপর দিনেই কলি- 

কাতার টিকিট লইয়! গাড়িতে চণ্ডিলাম। বথাসময়ে বাড়ী আসিম়্া পৌছিলাম। 
বুড মাব আব আনন্দ ধবে না, বাড় তো চাউ হাউ ফেদেই সারা, কথ! কওয়। 

চুলোয় যাগ, ভগিনী খাওয়। দাওয়াব উদ্যোগে ব্যস্ত হইল; সেদিন সে রাস্রি 
খাড়ীর আদব অপেক্ষাব বেগ পামলাতেই কাটিল। 

খবব পাইলাম, বামলাচন বিলাত হইতে ব্যাবিষ্টার হুইয়! ফিরিয়া 

আ।ঠিয়াজে, ঘরেব চাকর ৮াকবাণি লোকজন পর্যন্ত সকলকেই সভ্য কবিয়াছে। 

ধশন্জ ধৌজ গেল চলন সব বিলাতের ডউলে দাড করাইয়াছে। মনে ভারি 

কোৌতচল হুই-, বামলোচনেব সঙ্গে দেখা কবিব সঙ্ল্প করিয়৷ বাহির হইলাম। 

বালে চনেব সদবে পী'ছয়া “দখি বাডীব ফাসান একেবাবে ফিরিয়া গিযাছে। 
সামনে (হাটসাই +ম্পাণ্চগুড ক্রোটন, সিজন ফ্লাউয়ার. নানান রকম গাছ, মধ্যে 
ফোয়াবা, আবও অনেক প্রকার বাহারি কেতাতে পরিপাটি সাজান। বাড়ীর 

ভিতব এখনো ঢুকি নাই, সুতরাং ভিতবের সৌন্দধা কেমন করিয়া বলিব। যাহা 

হউক, সাশসে ভব করিয়া ফটক পার হইব মনে কবিতেছি, চৌর্গেগ্প। চৌবে 

ঠাকুর আসিয়া বাশবী নিনাদের মত মধুর আবাহণে কহিল, “আপ কাছা যাতে ছা, 

কার্ড ম।উতা”। আমি তো অব।ক, সেই বামলোচন, দুজনে গল! গলি ভাব, 

একদিন আমি না আসিলে আমার বাভী ছুটিয়া যাইত। সেই রামলোচনের 

স্থানে উপযাচক হইয়া আসিলাম, দবওয়ান আসিয়া ঝঙ্কার দিল, কা চাই, 
নইলে প্রনেশ শিষেপ আত ছুঃখে কহিলাম, “বাপু তোমার বাবু আমার ছেলে 

বেলাকার দণ্ড, কার্ভটাড দিয়ে ঢোকা আমার দরকার কবেনা, আম এমনি 

আল যাই” কথা শেষ না ভইতেই শৌবেস্ীব মৃখামবততে গাল ভবিয়া৷ গেল, 
পআবে জঙ্্রবা। (তোম কীাতাকা বাউর হ্থায়, মেরা সাথ দিল্লেগি? আবি 

ভাগো তে৷ আচ্ছা, নেহি তে। রদ্দ। ইনাম মিলেগা” । কষ্টে চোখেব জল চাপিয়! 

বলিলাম, *চৌবেজী, মেজাজ খামকা গবম করছে৷ কেন? তোমার বাড়ী কিছু 
প্রত্যাশায় আলি নাই, চুরির মতলবও কিছু নাই। কেবল তোমার বাবুর দুর্দীত্য 
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দর্শন অকিঞ্চন। তুষি বরং তোমার বাবুকে গিয়া, আমার নাম বলে দিতেছি, 
খবর দাও, দেখ তিনি কি বলেন। 

একটি মোলায়েম রদ! খাইয় বিদায় লইবাব উপক্রম করিতেছি, দেতালার 

বারাগু!ম্ব দেখি, অপরূপ মুত্তি, আমার্দের রামলোচন ! রামলোচনকে চেনা 
দয় পেন্চুট চুলের উপর গালপাট্র আল্ধাঙ্ল।র মতন এক ইজের ও পিরের 
মত জামা, চোখের উপর সোন। বাধান ছুখানা কাচ। সদরের হল্সা শুনিয়! 

বারাণড। হইতে মুখ বাড়াইয়! জিজ্ঞাসা কবিল, *৬/1)805 01917266৩12 ক্যা 

সায়?” চৌবেক্ধী 'এক লম্বা সেলাম ছাড়িল। কিবলিতে যাইতেছিল, আমি 

বাধ! দিয়া কহিলাম, “ওবে ভাই! 11500৩1 বড় 58171905 ! এ ছুর্ভাগ। দশ 

বৎসবের পর দেশে ফিবেছে, শুনতুম ঘণ্টায় ঘণ্টায় কলিকাতার রকম ফেরে, দশ 

বৎসরের কি ভয়ানক পরিবর্তন দেখবাব জন্যে সহর গ্রদক্ষিণে বেরিয়েছিলুম ; 
শুনলুম তুমি ব্যারিষ্টার হয়েছ, হতভাগ! সমাজের বীতি নীতি সৰ পায়ে ঠেলে, 

সঙ ভব্য নাডুগোপালটি হয়ে, পৈতৃক ভিটে আলো করে বসেছ। ছেলে- 
বেলাকার বন্ধু, তোম।র রল্গম-ফেএটার বহুর কতদূর প্রথমে বোঝবার অন্য ; 

চৌবেজীর সঙ্গে মধুর প্রেমালাপ বে ঢুকেছি, তা প্রেমালাপের মাত্র! এখন যা 
উঠেছে, মহাভারত রামায়ণে দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবে না। চে!খের মাথাতো৷ 'খেয়েছ 

দেখছি; চিনতে পারবে কি? আমার নাম হরিমোহন মুখুষ্ো, ছেলে বেলায় 
গল! ধরে কথনও কথনও দু একট প্্পাণের কথা কইতে ।” পূর্ব জন্মের অনেক 

কৃতি ছিল, মহামহিম রামলোচনকে আব বিশেষ করিয়া পরিচয় দিতে হইল 

না, এক মুগ হাসিয়া কত কি ইংবাজী বলিল। তখন মেজাজটাব ঠিক নই, 

মাথামুওড কিছুই বুঝলাম না, ভাবে বুঝিলম রামলোচনের উদাব প্রাণে এ 
অধীনের ক্ষীণ শ্ৃতি আসিয়াছে; বলিল!ম প্দয়াময়! আপাততঃ ক্ষমা দাও! 

ইংরাজীতে তুমি ঘণ্টেশ্বর হয়ে ফিরেছ, তা আমি জানি ; আপাততঃ চৌবেজীর 
চবণ হতে আগায় রক্ষা কর, পরে সার সম্ভষণ হবে” । রামলোচন যেন 

অল্প অপ্রতিভ হইয়া, টেঁচাইয়। বলিল দ্দরওয়ান বাবুকে ছোড় দেও” । 

চৌবেজী অল্প কিন্তু ভাব দেখাইয়া, রিয়া গেল। আমি দুর্গানাম জপিতে 

জপিতে উপরে উঠিলাম । 50811055€ তোকা। (081186 মোড়া, তাৰ উপব 

পিতলের পিন' মারা, ধারের রেলিংয়ে সোনালির সুন্দর 7911৫ । উপরে উঠিতেই 

রামফোচন ৮11511০%/1 119110%11 করিয়া আমার ডান হ!তখানা ধবিয়া, 

জোরে নাড়া দিল; নড়া পর্যন্ত টন্টন্ করিয়া উঠিল; কতক খাঁতিরে কতক 
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ভয়ে কাঠ হাসি হাসিয়া, হুজনে একটি ধরে আসিয়া! চেয়ারে বসিলাম। খরটার 
নাম গুনিলাম 10725/175 বি০০]া) । যেখানে যে কেতা হইলে ঘরটি বেশ ভউল 
দোরত্ হয়, ঠিক সেইরূপ সাজানো । ছু জনে কথাবার্তা হইতে লাগিল। রাম- 
লোচন প্রথমেই ইংরাজীতে মওড়া ধরিয়াছিল, হাতে ধরিয়া বলিলাম, “ভাইরে ! 
পেট থেকে পড়ে পরস্পরেব আলাপ, আর জানত, ও ভাবাদ্ব তেমন দখল থাকলে 

কি আর পেটের দাযে দেশ ছাড়া হই? তুমি তোমার বর্তমান জাতীর তাষ। নূরু 

কবলে, আবার আমার চৌবেজীর রদ্দা থেয়ে ঘরে ফিরতে হয় ! এলেম দেখাবার 
জন্যে ০৩1 ৪1 বয়েছে,-_ গর্ত কেটে সমুদ্রের ম্বোত ঢাল কেন?” অদৃষ 

খুব নু প্রসর, দঝ্চ্রর আবেদন গ্রাহা হইল। টাদ মুখে হাসি আশিয়া রামলোচন 
বলিল-_তুমি কি কারুর__তি৪০০11191480197 এর জোরে 567৮1 7৩০৫1৩ 

করে? রামলোচন! তুমি যথার্থ ঝালাবন্ধুর মান রাখলে বটে! তুমি থে 

ডোবাটানা ছেডে 1110875ই ভাষ। ধরেছ, এ আমাব যথেষ্ট সৌভাগ্য! কারুর 

হি৪০০11771036101) নিয়ে চাকবির জেগ।ড করিছি কি না, জিজ্ঞাসা করছ? 

ভাই বে! কলকাতা সহর, টাকাব জন্য বাপ ছেলে পর হয়,_-মার ভালবাসা 

কমে বাডে,_মাগের সোহাগ ওতলায়-শুক।য়ঃ শশ্ব শাশুড়ির মুখ উজ্জল হয়, 

অ'ত কুৎসিত চত্র হছে ও আত্মীয় স্বজনের কাছে সেণার টাদ। আমায় 

যে মাগ দিয়ে পেটের সংস্থান করতে হয়নি, এই বেষ্ট! আর তোমার মতন ত 

নয়, যে-বাপ কি মজাই কবে গিয়েছে, সই করি আর টাকা আসে, তাহলে 

নয় বুক ঠকে জাত কুল খেয়ে জাহাজে চড়ে বসতুম |! রাত পোহালে কি খাব, 

এ ভাবশ] বড় ভাবনা! আর তা না হলেও তোমার মতন কুলধ্বজ হয়ে কলম্কের 
ধা ঘান্ডে করে দেশে ফিরতে রাঞঙী নয়। রামঞ্ম।চন শান্ত বিশ্বস্তর মৃপ্তি 
ধবিয়। বলিল, “তুমি কি বলতে চাও, আমি-ওাতি একী খন্তায় কাজ করেছি? 
সাহেবের মুখ খিচুনির উপর 0৩১67 না করে, 1/4/874৩7৩/ 17৩1 

কবেোছ”। আমি বলিলাম ৮170)চ্89610) ত (19ভি। করেছ, নিক্ধের বিষয় 

কিছু 1হতি' করেছ কি? প্রথমত দেশছাড়া হইল, মুখটি পুড়িয়ে! তারপর 
সাগর পার গিয়ে, বাপের যথা ষূর্বন্য গর] দুলাঞুলি দিরে, সম্মানের ঝুলি ঘাড়ে 
ক'রে কশির অবতার হয়ে ফিরলে! সাহেবের খিচুমি ঘ্বণা করে 1717৩1- 

৫570) নিলে, জজেন খি"চুনির তোড়ে সময় সময় ষনে হবে কি ছুষর্মই করেছি? 
ঝড় কেরাশির লাজে বাধ! থাকতে হবে| প্রথম পদার্পণেই উদারতার চূড়ান্ত 

দেপ।লে, সম্মানের ঝুলিটি ভিক্ষার ঝর্লিতে ধ্রাড় করালে! 03115 এর ফি হচ্ছ 
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করা-আর খান? খাওয়া, তে!ঘাদের সমান । অনেক মহাত্মা মাসে চারটে ভোজ 

বিন্বে অজতর খরচ করতে প্রত্তত, কিছ বুড় মাকে ছুটে টাকা মাসহার! দিতে হলে, 

বুকের হাড় খসে বায়! সবিশেষ গুণ বর্ণনা! কবতে গেলে, এখনি 8৭: শুদ্ধ জড় 

হয়ে, শ্রীঘরে ঠেলবে। বিচারক ত তোমর।ই ।” 

রামলোচন উত্তর দিবাব উদ্চোগ কবিতেছিল, এমন সময়ে দেয়ালে ঠন্ ঠুন্ 
করিয়া 8০1] বাঁজিয়া উঠিল । 9০7660 ট।নির। এক বেহার1 আসিয়া সেলাম 

করিয়। রামলোচনের হাতে কার্ডদিল। বেহাবার আকুতি প্রকৃতি ও সাজসঙ্জ। 

দেখিয়া আমি ত অবাক। পরনে ময়লা ইজের) ময়লা" কামিজ, ওয়েষ্ট কোট? 

গলার কাল ফিহা, পায়ে ঠনঠনেব চটি, মাথাধ জীর্ণ কাপ । রামলোচন ঘাড় 

বাক।ইয়। কার্ড দেখিয়া! মুখ তুলিয়া বলিল “'মেমস।তেখকা ফুরসৎ বহেত হি' 
পর ভেজ দেও”। ব্যাপাবটা কি? মেমসাহেবটা কে 2 বামলোচন ত 

অবিবাহিত ছিল, তবে কি কাজে চুড়ান্ত কাঁবয়।ছে নাকি? জাত কুশ বিসর্জন 

দিয়া এক বিলাতি পেত্বীঘপে আনয়াছে নাকি? সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাস 

করিলাম, “ভাই রামলোচন, সে কাল "আর নাই, যে তেমাকে ছুটো গালমন৷ 

দিলেও কথা কইবে না! এখন তুমি আলাদ! লোক হয়েছ_-_তামায় আমায় 

ঢের প্রভেদ | 7:610৩৫য়ের চুশ তফাত হ'লে, হযতঃ চাবুক ধরে বসবে। 

যদি অভয় দ1ও, ত' একটা কথা বলি ! এ মেম্সাহেবের বাপাট। কি বল দেখি? 

সম্মানের ঝুলিতে পুরে* কোন রূপেব ভালি এনখ কি?” রামলোচন উত্তব দিল, 

1 118৮০ 17981216021) ৩0০0০116206 ০709 69০ 1১০29810901 8৬/৩০ ৮৬/০1১05 

2৬৩. 4৯ 80৮5 ৫০৮৩ 1.8 ০025192151018 9৮168 00৩ 00916107 02915-5, 

শুনিয়া! ভারি আনন্দে বলক্কা উঠিলাম, “বাহবা বামলো চন, বাহবা, তবেত? উল্নতির 

পথ পরিস্কার ক'রে রেখেছ! রাগ কত্রোন।, চদা! ছুট ৷ কথা বলি,_ দুদিন 

পরে গালে ঠোনা থেবে, বা কিছু সম্পত্তি আছ্ছে, দখল নিয়ে আব এক জনের স্ন্ধে 

গিয়ে চাপবেন! তুমি মহামহিঘার ছুটো ছ্থঁড়া গাউন দুপাশে রেখে, চোখের জলে 

বুক ভাসিয়ে, স্বৃতি দুখে ভোর হয়ে, রাত কাটিও। বুটেব ঠোক্কর কি আর 

খ!বে 11? ক্রমে ধবজ বভ্রন্ধুশ চিন্তে দেহ ভবে যাবে! "আব নেহাত য? 

ছু এক বছর টিকে বাও--ছুজনেরই প্রগাঢ় প্রেন, একটি কুলতিলক ন৷ হয়ে 
ছাড়চেন না । তার বন্দুকের গুলিতে তেমাব ইহলীল। সন্বৎণ অব্যর্থ!” কথা 

শেষ ন! হইতে হইতেই ছুই অপূর্ব যৃত্তির আবির্ভান হুইল । গৌানী বিড়ালা ক্ষী, 
মুখখানি অবিকল চীনের টব! পীকাটির বংশধরী! পরিশেষ সৌন্দর্ধোর 
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পরাকাষ্ঠা কাঠিতে প্রকাশ! বেশতৃষা ও হাসির ঘট] কিছু বাড়াবাড়ি । অপরটির 

রূপ গুণে প্রায় এ রকম, তবে বেশভূষায় ও বর্ণে যতকিঞ্চিত রূপান্তর! -__ 
অন্ুমানে বুঝিলাম 1,947 4১০067০৩ । রামলোচন তাড়াতাড়ি উঠি 

আমার হাতে সঁপিয়া দিল। [1১0০0007 প্রথম আলাপের কথাবার্তা, 

হ।সিয়। হাসি ফিরা ইয়া দেওয়া, গ! ঘে"স/ঘেসি করা, যত কিছু সভ্য ক্রিন্না, যথ।- 

সাধা--- 10৩০ বজায় করিয়া সম্পর হইল । পরে লেডি 4৮21705770৩ 

আমার হতখান] ধরিয়া য়েমস।হেবের হাতে একটি 0150:566 ও দিয়াশলাই ছিল, 

আমি লইলাম মাত্র কোন কথা কহিলাম না, হঠাৎ মাগী বঙ্কার করিয়া বলিল, 

17০191113০0 09০1 ০1 515 1 ০৪ 90550 1000৬/ 00 50061 055 

810৩7 10015115 8 00৩ হিতে ও [57005 ৬1170 19 09৩ 20211) 89116 

0 91] %/০1:1419 21415 বলিয়া ঘর হইতে বাহুর হুইয়া গেল। রামলোচন ও 

তদীয় অদ্ধাজনী হাপিয়া কুল আমি মাপনার অস্তিত্ব হারাইয়া একট] জড় 

পিণ্ডেব মত বসিয়া রালাম। কিছুক্ষণ পরবে রামলোচনের প্রণয়িণী রামলোচনের 

দিকে চেয়ার হেলাইরা বলিল, * 7 10651 [16151062219 11 ১. 2, 

11)0011) 000 00117015 010560 00 02555,5988 118৬৩ 0 06521 0০078৩16 

[1715 059 ৬/1619 00৮ 615০১ 2৪ 21151)860 7:5৮10519+? ! 

বামলোচন বলিল, ০৭) 109 00651৮ 117 1610600962 1 805] 

779৮ 00 2182102ত (0-059 00 80170. 009 010 %/010191583 0010015 817৫ 

2151 (0 15121515701! মোহিনী গৌরাজী-_তখ)ভ 058 100৩ ৪০, 

[07 776500] [916198751101889 1 বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়। উঠিলেন,__যাইবার 

সময় গুন্ গুন্ কবিয়া, গাহিতে গাহিতে গেলেন, 
+$১1)61৩ (15৩ 1065 ৪0000 0186৩ 80016 [১ 

হা) ও: ০9৮ 8110 0৩1] 2 116+-- 

আপদ গেল। কথাবাত্তার ভাব বুঝিয়া, আমি হতভ্ত হইকা! গেলাম । রাম- 

লোচনেব বুড়ে। খুড়োখুডি ছিল, তাহাবাকি এখন এইখানে আছে? হায়! 

হায়] বুদ্ধ |নরীহ লোক, মুখ চাছিবার ওহ নাই! উপযুক্ত ভাইপো যথা 

সময়ে পিজরাপোল স্ীর্থে পাঠ।ইতেছে! জিজ্ঞাস করিলাম, প্রামলোচন ! 

তোমাব বুড়ো খুড়োখুভি কি এখন তোমার আশ্রয়ে”? রামলোচন উত্তর 

কৰিল “ই” | 

আম । রাম রাম! এমন পাপ কাজও করে? বসিয়ে বসিয়ে 
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খাওয়াচচ! পাপের প্রায়শ্চিত্ত বুঝি এইবার কচ্চ? নৃতন কীত্তি দেখালে 
বটে। বুড়ো বাপ মা কি খুড়েখুড়িকে পিজরাপোল পাঠান, এই প্রথম তুষি 
তর করলে । 

রামলোচন । কথাটা (ক জানলে ভাই! [ জে 1008117 015£08169 

101 007৩2. চুপটি করে বসে এক ঘর দখল ঞবে মাল! ফিরুচ্চেন । ফাউল কারির 
গন্ধ পেলেই দোর বন্ধ করেদেন। বসে বসে খাচ্চেশ, এ অনুগ্রহ যথেষ্ট মনে 

করেন ণাঁ! আবার খুড় বলেন “অল্প বসে তোব মা মারা যায় আমিই তোকে 

মানুষ করি, সে খণ শোধ কব বাব, আমদের কাশী পাঠিউস দে, আগ মাসে মাসে 

কিছু প।ঠিয়ে দিস। [ ৪০1: 125 70650 0০0১১০161)00 1 যেখানে পাঠন 

উচিত সেইখানে পাঠাচ্চি 1360803500৩ ০10. 86৩ 800167 17201767 01. 

10001567০02 209 16158101)) 00050 0৩ 01955190 %/101) 0106 170002101- 

(97868 01 7১111051910015? 

মামার মাথ ঘুরিতে লাগিপ, আমি উঠিলম, রামলোচন আমার হাত 

ধারয়। টানে, প্ব'স বস”! আর বস, আমি এক দৌড়ে বাড়ী! আব আর 
খবর পবে পাইবেন । 

অমরেক্দ্রনাথ রচিত পঞ্চরং 
রাহা হিজরি ঠা বোর -০০০০০৮০৯ড ইরা এজ০৪।  [নিইজউ 

£৪ সীতারাম অভিনয়ের পর গিবিশচন্ত্রকে ও মিনর্ভ।র স্বত্বাধিকারী নরেজ্ানাথ 

সরকারকে বাঙ্গ করিয়। অমবেন্ত্রনাথ থিয়েটার নামে এক কৌতুক নাট? 
রচনা করিলেন। ্ 

থিয়েটার 
নাট্যোল্লিথিত ব্যক্তিগণ £ 

পুরুষগণ ॥ পগেন্দ্র_-খুলন! নিবাসী ধনীর সন্তান । বরেন-_-এ ভ্রাতা । গুথেজ 
-_-হাইকোর্টের উকীল ( নগেনের আত্মীয় )। যতীন-_ গুণেন্্রের পুক্র। নটবর 
-ধিরেটাবের ম্যানেজার ও নাট্যকার! খাটিটাদ-_সম্পাদক। রসময় মুখুষো 
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--মহাজন। ঘটক, অস্বায়োহী বালকগণ, দরওয়ান 'ও বেলিফদ্য় ইত্যাদি) 
সত্রীগণ ॥ নুবর্ণলতা--নগেনের স্ত্রী । রসবভী _ গুগেনের স্ত্রী। পটল নুজ্জরী--. 

জনৈকা বেশ্টা। ক্ষাত্তমনি- পটলক্ুম্মরীর মাতা । কবিরাজনীগণ, ঘটবী ও 
এডডারট।ইজিং লেড়ীগণ ইত্যাদি । 

প্রস্তাবনা । গীত। 

উভয়ে ॥ বাবু বাই ধরেছে ক'বৃবে থিয়েটার 

সত্রী।॥ খুলনা থেকে তাল ঠক ভাই উদয় বাঙ্গাল অবতার ॥& 
দিলে দিনে বাড়ছে কত ঢং 

রঙ্গালয়ে বঙ্গে এসে করযষে কত বং, 

ং সেজে এ সতবেতে কাবাব সাউর একাকার। 

পুরুষ ॥ চিল ছাতুবাবু ল!টুবাক, 
তাব উপরে বাঙালবাবু, 

বাবু হবেন বেজায় কাবু - 

গতিক বুঝে কল্কেতার। 

ত্রী।॥ কত নন্দী ভূঙ্গী বিষম বিজী হবে আমদানী, 

সথার বেশে এসে হেসে 

দেখিয়ে দেবে ঘানী, 

(বাবু) থেতে হবে ঘোল আমানী 

বিডন্বন। বিধাতার ॥ 

নটববের নষ্টামীতে নাচবে নটনটী 

তিন জনেতে করবে তোমার ভিটে মাটী চাটী, 

থাকৃবে না'ক কড়িটি ভায়, 
কিন্তে দড়ী কললী আর 

ত্রী। (বাবু) চোদ্দ গুণতে হ্াপিয়ে যান পদ্য লিখতে সাধ, 

গাইতে গিয়ে গল। ভেঙে ঘটা ও পরমা, 

“কবলে ধরলে” শোধরালে কই, 

জান।ও তুমি ঘোর একুটার ॥ (প্রস্থান ) 

প্রথম অঙ্ক । প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

(গুণেন্দ্রের বাটি। গুণেক্জ ও রসবতী) 

গুগেন্দ্র॥ ছেড়ে দ[ঙ, ছেড়ে দাও, আদালতের বেল! হয়ে বাচ্ছে। 

পুরুষ ॥ 

পচ 
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ছ'ট1 আপীলের কাগজপত্র সব হাতে রয়েছে, ঠিক সময়ে না পৌছুতে পালে 

জন্জ সাহেবের ধিশচুনী খেতে খেতে আমার প্রাণাস্ত হবে। 
রসবতী॥ ওরে আমার প্রাণ !_-ওরে আমার খুলনার বাঙাল |--কলকেতার 

এসে মস্ত একজন উকীল হয়েছ, না? “মেগের কাছে পেগের বড়াই”, 

বাড়ীতে ত কখন একটা মন্কেলের মুখও দেখতে পাই না! সকাল বিকেল 
. কতকগুলে। বাপে খেদান, মায়ে তাড়ান দালালের দল এসে গেটে বটে, 

কেবল মতলব হচ্চে, কোন নাবালক ছ্েলেব মাথা খাবে, কোন বিধবার 

সম্পত্তি বাজেআপ্ত করবে, কাকে ছু'শো দিয়ে তুহাআার চিখিয়ে নেবে, কার 

মাথায় কাটাল ভেঙ্গে, মেয়েমাচষের বাড়ী গিয়ে ইয়ারকি দেবে-_-এই তো 
তোষার কাজ! আমায় স্ছি দিতে হলেই তোমার হাতে আগুন লেগে যায়, 

গুণেক্জর॥ বলি আমার যাকিছু -সব'ত তোমারই । একটা বই ছেলে শয়, 
ছোট খাটে সংসার--অতি অল্প খরচেই চলে । রোজগাথপাতি করে যা 

কিছু জমাতে পারবো--তোমাৰ ন।মেই লিখে পড়ে দিয়ে যাবো । এখন 

থেকে এট। সেট! কিনে বাজে খরচ ঞল্লে -আমি মনল্লে খাবে কি? 

রসবতী ॥ সোনার ঠাদ আমাব, কখানা কোম্পানীর কাগজ আমার নামে 
ক'রে দিয়েছ? ভাইনে আনতে বায়ে কুলোয় না, এর উপর বাবুর বাবুয়ানা 
কত! আমি কিছু জানিনি মনে করেছ? আমার মাথ। ছুয়ে দিব্যি কর 

দৌখি,-_তে।মার বার-টান নেই--এদিকৃ ওদিক্ চুপিসাড়ে হাত বাড়াও না? 

গুণেন্্র। কে বলে, কোন শাল! বলে, কোন বেটা বলে £ আমার সাম্নে 

এসে বলুক না, লবেজান কবে দেব । 

রসবতী ॥ বেশী বাড়াবাড়ি কর না। যদি চালাকী করে উডতে চাও, ছুটি 

গালে দু দুগুণে চারটি থাপড লাগাব, গল গলা ফুলে প্লেগ হয়ে ঘরে পড়ে 

থাঞবে। তুমি ত খুলশাব বাজ।ল--আমরা কলকেতার মেয়ে, ছস্কাবজী 

আমার সঙ্গে করলে ছাটেব মাঝে হাড়ী ভাঙব। যা কর আমার আপত্তি 
নেই, এই তাগ। জোড়াটি কিনে দাও, বানি লাগবে না, সোনার দরে পাচ্ছি। 

ওণে॥ দ্রিনকতক চেপে থাক। একটা ভারী দাও লেগেছে, থোকৃথাক্ কি, 

তাতানেো যাবে, সেই টাকা থেকে তোমায় তাগ। কিনে দেব। আর আমি 

নিজে পছন্দ করে হ্থামিলটনেব দোকান থেকে একট! হীবের ন!কচাৰী 
এলে পধেব। 

রসবতী ॥ এখন কি তবে প্রাণ বধু আমি ঝুনঝমি আর কাচের পুতুল নিয়ে মন 
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ভোলাব? খেলে- খেলে, চড় খেলে, আর গ্রেয়ী নেই] গাল পামলাও, 

তোর বাঙ্গালের নিকুচি করেছে। ( চপেটাখাত ) 

গুণেজ্জ॥ ওরে বাপরে, কি চড়ের বহর রে! তুমি কি ছেলেবেল। থেকেই 
গরুব জাব কাটা অভ্যাস কবেছিলে নাকি? মেয়েমানুষেব হাত এত কড়া 

হয়, তা ত জানতাম না! আচ্ছা, তুমি যে খন তধন আমায় খুলনার 

বাঙাল বলে ঠাট্ট। কর, আমার বানালত্ব কোনখানটায় আছে? অস্ম বটে 

বাঙ্গাল দেশে। ছেলেবেল৷ থেকে কলকেতায় রয়েছি, বি, এল পাশ কারে। 

হাইকোর্টের শ্লীডার হয়েছি। কলকেতাঁতেই বিয়ে করেছি,_-তার সাক্ষী. 
প্রলয় কারনী, ঠভ্তরবন্ধপিশী তুমি সম্ুখেই বিরাজ ক'চছ। আর কথাবার্তা 

ঠিক কল্কেতার ভৌশ হয়েছে, একটুও বাঙাল আড় নেই, তবে আমার 

বাজাল খলে গাল দাও কেন 2 

রসবতী॥ গোস্তাফী মাফ হয় _অধীনীর অপরাধ হ'য়েছে। তুমি যে জগ্মবৃতাস্ত 
পর্যন্ত ওল্টাতে চাও_- সেটা আমি বুঝতে পারিনি । এইবার থেকে তোমায় 

কাবুলেব মেওয়াওয়াল। ব'লে ডাকবো, আর বাঙ্গাল বলবে ন]' 

গুণেন্্র॥ যথেষ্ট বসিকত। হয়েছে, এইবার অনুমতি হয়তো৷ আদালতে যাই। 

রসবতী ॥ তবে কি তাগ। জোডাটা যথার্থই ফিবিয়ে দেব নাকি? 

গুণেন্জ॥ তোমার মাথ! ছুয়ে বলছি--ভাবী টানাটানি পডেছে। ছ' মালের 

বাডী ভাড়া জমে গেছে, চালওয়।লার তিন মাসের টাকা পাওন! হয়েছে, সেন 

কোম্পানীর দোকান থেকে চোগা চাপকান তৈছেরী করেছিলুম, তার দান 
দিতে পারিনিঃ চাগ্িদিক থেকে তাগাদায় অস্থিব করে তুলেছে। এই সময় 

তুমি একটু ন৷ চেপে গেলে আমি মারা যাই। বেশী নয়, ছুটো মাস হঠাণ্ড। 

হয়ে থাক, মন্ত দাও লেগেছে, এবার ফরচুন্ ফিরিয়ে ফেলছি, সঙ্গে সঙ্গে 

তোমারও লোন।র অঙ্গ সোশায় মুড়ে দেব। 

রসবতী ॥ কি বকম দীওটা শুনি, যদি ধাঞ্সাবাজী হয়, কোন্ শালী আর 

তোমার ঘবে থাকবে, থিয়েটারে গিয়ে চাকৃরী করবো৷। গুনছি, আজকাল 

ঝিয়েটারে মেয়েমানুষেব বড় টানাটানি হন্ষেছে। অনেকগুলো! থিয়েটার হয়ে 

বেশ্তা বেটিদবের গুমরে পা পড়ে না! আমি গেলে সব বেটাম্যানেঙ্জার 
লুপে নেবে। 

গুণেন্দ্র | এতউ। বাকা-বাকি করছো কেন? তোষার সঙ্গে ধাপ্লাবাজী করব, 

-এধন এত বড় বুকের পাটা হয়নি! ব্যাপারটা খুলে বলি শোন,-- 
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খুলনার যোগীনযাবুকে মনে আছে ত? আমানের বাড়ীর খান তিন চার 

বাড়ীর পরেই সেই লঙ্থা-চওড়া বাড়ীখানা। নাখেয়ে না দেয়ে অনেক পযস। 

রেখে গেছে। বাপ. মরবার পরেই তীর ছুই ধনুর্ধর ছেলে কলকাতায় এসে 

ঘাসা নিয়েছে। ছেলে দুটো ক্ষেপে উঠেছে--ধিয়েটা র করবে, আর 

নিজের! সাজবে। থিয়েটার বড় মজার জায়গ।স্জান ত2 অনেকগুলো 

মেয়েমানুষ একক্রে, তাদের সঙ্গে ইয়ারকিও চলবে-_পয়সাও রোজগার হুবে। 

কত ধানে কত চাল, তা তযাদু জানেন না-_ধিয়েটার অমনি কল্লেই হোল। 

গ্রামা সম্পর্কে আমায় “কাকা কাকা” বলে। তাদের দু ভাইয়ের উপর 

আমার খুব ইনফুলুয়েন্প। এইবার আমিই সর্বস্ব! কর্তা হয়ে বসবো, 

সব টাকাকড়ি আমর হাত দিয়েই খরচ হুবে। তুমি দেখ না কিছু দিনের 

মধোই চক মেলান বাড়ী কচ্চি কিছু না হয়-₹শ হাজার টাকার কোম্পানীর 

কাগজ তোমার নামে কিনে দিচ্চি; তাছাডা গ! ভরা গয়নাতো। আছেই । 

বসবতী ॥ তুমিও খুলনার বাজাল) তারাও খুলনার বাঙ্গাল, কাকের মাংস 

কাকে খাবে? পার বর্দি তোমাব বাহাছুরী বটে। 

গুণেন্্র॥ যদি না পরি, এই ফোন।র চসমা ছুড়ে ফেলে দিব, কাপ হয়ে থাকবে, 

আর এ মুখ তোমায় কখন দেখাব ন1। ? 

রসবতী ॥ দেখ মাই ডিয়ার! আশা দিয়ে যেন নিবাশ ক'রো না। 

গুণেন্্র॥ তা যদি করি, তুমি আম।য় ত্াজ্য পুত্র- খুড়ি খুড়ি,-ছি ছি-তুমি 

আমার তাজা স্বামী ক'রো। 

রসবতী ॥ তবে হাতে হাত দাও, তোমায় সেক! করি। ( তক্রপ ক) 

(শ্নীত) (বধু) যে দেয় আমি তারি। 

চ'ড়ে কুক সাহেবের গাড়ী, 

যব হা/মিলটনেব ছাড়ী, 

বেছে বেছে মনের মতন আনবো জুয়েলারি ॥ 

“সুরের” দোকান কাছেই তার, 

ক্যান্সি জামার আড়ং যার, 

আনবো তুলে এটা সেটা! ষে কটা পারি। 

তুমি আমার আমি তোমার 

(বধু) কার ধার ধারি? (যতীনের প্রবেশ ) 

গুণেন্দ্র॥ হ্যারে যতে! এখনও স্কুলে য|স্নি এগারট। বাজতে যায়! 
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যতীন ॥ কি বোধ হচ্ছে তোমার? এফতড়া বই বগলে নিয়ে কিধা্র 
শুনতে যাচ্ছি? | 

রসবতী॥ শুনলে -_শুনলে _হুতচ্ছাড়া ছেলেব কথা শুনলে? 
যতীন ॥ কি রকম কথ। কইতে হবে? চরিতাবলী পাঠ করতে হবে? .কথা- 

বার্তার আকার রকম আছে নাকি? ' 

গুণেন্দ্র॥ বেটা যেন আমার পু*টে ভীরে। যথেষ্ট হয়েছে-_বাপধন ! এখন 

ক্কুলে যাও। | ৃ 

যতীন ॥ গুটী গুটী সেট বাগে ত চলেচি, আব গোটাচারেক পয়সা চাই, 

তাই এসেছি। 
রসবতী ॥ জলপানীর চার পয়সা ত দিয়েছি, আবার কি? 

যতীন ॥ চাব পয়সার হিলেখ নাও। টিফনের ছুটার সময় ছু'পয়সার জিবে- 

গজা, আর ছু” পয়সার পান খাই, এই ত ফুরিয়ে গেল! 

গুণেন্্র। তবে আবার কি খাবে? লজনজুসেব দোকান গিলনে নাকি ! 

যতীন ॥ না, না, তা না, পানেব দোকানে আজকাল এক নৃতন জিনিষ উঠেছে, 

সকলে খায়, আ'মও পানের সাথে একটু একটু খাব। 

রসবতী ॥ আবার (কি খাবি ? 

যতীন ॥ “কোকেন, কোকেন” সে বড় মজার জিনিষ, তোমবাও একটু 

একটু থেতে অভ্যাস কর। 

গুণেন্্র॥ বেটা, এ বয়েস থেকে কোকেনখোর হবি কিরে? খবরদার, ও পব 

কথা মুখে আনিস নি, বেতের চোটে গ! দাগড়। দাগড়া ক'রে দেবো। 

যতীন ॥ কোকেন খেয়ে ভোর হয়ে থাকবো, তোমার বেত রসগোল্প।র মত 

টপ টপ গিলবো। 

রসবতী ॥ এই গণাচ্ছি মুখপোড়। ছেলে! 

যতীন ॥ কান ধরো না, কান ধ'রে না, কানে পুঁজ হয়েছে। 

গুণে ॥ দুষ্টুমি করিস্নি, বা স্কুলে যা। 

যতীন ॥ তবে বাবা, এই জমী নিলুম, একট পাও নড়ছি নি। 

গুণেম্দ্র॥ এই পাঞ্জাকোল! ক'রে স্কুলে নিয়ে যাব, দেখি যান্কিনা! তোর 

তাখী বাড় হ'য়েছে। 

যতীন॥ পুলিশ কেস করবো, পুলিশ কেস করবো, অত্যাচার ক'রো না, 

অশ্যাচার করো না। 
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কলবডী ॥ আহা, ছেড়ে 1৩, ছেড়ে গাও, লাগবে। 
গুণেজ্জর॥ এমন ছেলেকে শণে আছড়ে মেরে ফেলতে হয়, গ্লেখ না» 

আজ কি করি! 

যতীন ॥ পাহারাওয়ালা--পাহার।ওয়ল1! খুন ক'ল্লে--খুন কল্পে! 

রসবতী॥ কি কর, কি কর, ছেড়ে দাও-_-ছেড়ে দাও! ( সকলের প্রস্থান ) 

ছিতীয় দৃশ্য । 

(মেডিক্যাল কলেজেব সম্মুখ । শিক্ষিতা কবিবজনীগণ। গীত; ) 

নাড়ী টিপে সাই নিয়েছি নাম। 

পসাবের আর ভাবনা নাই, ( আহা ওঃ হো।। ) 

কত বাড়ী ঘুরি ফিরি, দিনে রেতে, নাই কামাই। 
তেমন *পশেন্ট পেলে, কৌট খুলে, 

বড়ী দিই মুখে, 

মালিস কবি মাষ-তেল, আভা করি বুকে (তাব), 

দিলে গ্রেমেব পাচন, অমনি নাচন 

গ্রাণট] করে আই ঢাই (আবার), 

ছিলুম পাডাগেঁয়ে পেত্বী মোবা কোমরেতে গোট, 

এখন থান পরণে ব্যাগ ঝুলন ব্রুম মাথান ঠেট, 

খোদাই ক'রে সাইন বোর্ড রোগী দেখি ছু বেলাই। 

যক্ষাকাসে জগদীশ হার মেনে গেছে, 

হিন্কে রোগে শিকে তুলে গুপ্ পালিয়েছে, 
গতিক বুঝে বিজয়রতন, দিনে বেতে তুলছে হাই ॥ 

যত মোচ মোগ্তা বদ্দগুলোব পড়লো মুখে ছাই ॥ 
(ছিছিপড়লোমুখেছাই)। (প্রস্থান) 

তৃতীয় দৃশ্য ৷ 

( নগেনের ঝটির কক্ষ। নগেন ও ববেনেব প্রবেশ ) 

বরেন ॥ না দাদা, তা হবে না, আমি মেঘনাদ সাজবো। 

নগেন ॥ তোর যে ভারি আম্বা দেখতে পাই, আগে হনুমান সেজে সাক্সেস 

কবু ; তারপর 'হিরো” সাজতে চাস্। 

ব্বেল $ তুমি কি কলকেতায় এসে মাতব্বৰ হয়ে পড়লে নাকি 1 তৃমিও বাঙ্গাল, 
1৭ ঝাজাল, তুমি যদি ”হিরে” সাজতে পার, আমি না পার্ষে। কেন? 
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নগেন॥ তোর কথাবার্তার এখনও আড় ভাঁজেনি, বাঙলে চলন এখনও ঢাকতে 

পারিল নি! আমার সঙ্গে তোর তুলনা? 

বরেন ॥ তা বটে ত, এইবার থেকে তোমায় 'সাহিতা পরিষদ বলে ভাকবো, 

আর বউ-গ্লিদিকে “ব্যাকরণ কৌমুদী” বল্বো। আমি ছোট ভাই, আমার 

ন1 হয় মুখ চাপা দিলে, কিন্তু কল্কেতা শুদ্ধ যে বাঙ্গাল বাঞ্জাল ব'লে গাল 

দেয়) তার কি কচ্ছে।? 

নগেন॥ ষে শালার অ।মায় বাঙ্গাল বলে, তাদেব চৌদ্বপুরুষ বাঙ্জাল। কলকাতার 

বাবুবা আগাব চেয়ে কিসে বড? এমন জল-তরজ সিঁতে ক'বেটার় আছে? 

এমন ফুপিওলা জুলপী অনেক তণপস্তাব ফল। তার ওপর এই বয়েস 
থেকে কালাটাদের সঙ্গে প্রেম কবে, এমন মদন মোহন চেহারা বার 

করা গেছে। যেয়ে ম'সুষ রেখেছি, ইয়াব-বকশিদের নিয়ে মুটে। মুটো টাকা 

খরচ কচ্ছি, প্মামি বাজাল কোনখান্টায়? কথাবার্তা প্রায় মোরস্ত ক'রে 

এনেছি । তবে এক একবার, জন্মের (দাষে, “কবুলে খরুলে মারলে এক 

মধটা বেবোয় বটে 

বকেন॥ ঠিক চজনে রেখ দাদা, সর্ববাঙ্গে গোখব মাখালেও বাঙগ।ল ছাচ কেউ 

ভূলবে না। আমাদের রজেষ্টাবী করা ভৌল-ডাউল ফস্ করে ভোল ফিরিয়ে 

দওয়া! সাজ! কথা নয়। 

নগেন ॥ দাড়া না, 'দনকতক চেপে থাক না, কলকেত৷ সতরে একটা হৈ হে 

বৈ বৈ পড়িয়ে দিচ্ছি। গ্রাণ্ড পাবলিক ধিয়েট।ব। যত ভাল ভাল এক্টার 

'একট্রেশ যে যেখানে আছে, ডবল ডবল মাইনে আগাম দিয়ে আমার থিয়ে- 

টাবে নিয়ে আসবো । মটগেজেব নিগোসিয়েলন চলছে-গুণেন কাকা এক 

ধনী ডিক করেছেন । একেবারে লাক টাক! হাতে নিয়ে বসেছি। 

বরেন॥ তা সে ধা হয় হবে, 'খন মেঘনাদ-বধ প্রে৭ কি হবে বল? পাবলিক 

থিয়েটাবে একটু করবার আগে বাড়ীর ভিতর ট্রেজ ক'রে ছুটে! একটা 

তাল পার্ট নিয়ে আপয়ার হয়ে লজ্জা ভাঞ্জান চাই-নইলে সে সময়ে ক্যাপ 

খেতে হবে। 

নগেন ॥ মেঘন।দ বধ ত হবেই । পাবলিক দ্িয়েটার ষ্ার্টকরা ত আর মুখের 

কথা নয়, কিছুদিন সময় ল/গবে। সেই ফ.বন্ুদের ভেতরে আমরা শ্রাইভেটে 

মেঘনাদ বধ, কৃষ্ণকুগারী এই রকম সব ভাল ভাল ড্রামা প্লে করবো। ইম- 

পিরিয়েল বিয়েচ।. 4 ম্যানেজার নউধরবাবু, ধাব নামে থিয়েটার থোরিং পাব- 
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"জিকের লাল পড়ে, তিনি সে ধিয়েটার ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে জয়েন কত 

রাজী হয়েছেন । তাঁরই পরামর্শ মত পাবলিক খিয়েটারের বাড়ী তোয়েরি, 

একট|র একট্রেশ রাখা, বই সিলেকুসন সমস্ত হবে। এখন গুণেন কাক! 

টাকাট। চটপট জোগাড় কত্তে পাল্লে হয়। 

ববেন ॥ দেখ দাদা, একটা কথা বলি। গুণেন কাক। কাকাই হন আর নাই 

হন, ওকালতভী ব্যবস! কচ্চেন। উকীলদের ইট্টমন্থ কি জান ত1? বুঝে সুজে 

সই-টই করে!। 

নগেন॥ প্রপারটি মর্টগেঞ্খ করে টাকা নোব, তার আর বোঝাবুঝি কি? আর 

ষে টাকাটা ধার করবো.__-নটবরবাবু বলেছেন, এক বছবের মধ্যে সমস্ত টাকা 

মায় সুদ থিয়েটারে প্রফিট থেকে শোধ কবে দেবেন। নটবরবাবু ভারী 

পপুলাব,--সমস্ত কাগজ ওয়াপা উ্াব বাধ্য। আমি পাবলিক থিয়েটার খুল্লেই 

--সৃব এডিটার তাদের কাগজে লম্বা লম্বা আটিকেল লিখবে, চারিদিকে নাম 

বেজে যাবে, কাতাবে কাতাবে লোক জমা হবে, ঝড়ি ঝুড়ি টাকা আসতে 

সরু হবেঃ রাজ। মহ!বাজা, এমন কি, শেফ টেন্াণ্ট গবর্ণব অবধি আমার সঙ্গে 

সেকহাণ্ড করবেন। তখন কোন শাল বাঙ্গাল বলে, বুঝে নোব। এই 

বাঙ্জলের কাছে থেকে একথানা ফ্রি পাশ নেবাব অন্তে অনেক বড় বড় "লোক 

উমেদ|রি কর্বে । বাবা, এমন কলক্েতা ছেড়ে বাঙ্গাল দেশে পড়ে কেবল 

কি ভৈরব নদের শোভ। 'দখবাব গ্ন্যে জন্মগ্রহণ কবেছি ? 

বরেন॥ তা বটে, তবে দা, আমি শুনেচি, কলকেতার জল হাওয়৷ কল্কেতার 

লোক ভিন্ন আব কারুর সয় না গোয়লন্দর দিক থেকে ক্রোরপতির 

আমদানী হলেও কল্কেতোব জলহাওয়।ব গুণে অত্তি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁকে 
পয়ল। নম্বর চৌরঙগিতে বাস কত্ত হয়, 

নগেন॥ চুপ কব, নটবরবাবু শাসছেন, সঙ্গে আর একটি কে লেক আসছে; 

বোধ হয়, কোন এডিউর-টেডিটব হবে। ( নটবব ও খাঁটিঠাদের প্রবেশ) 

আসতে আজ্ঞা হয়,--আসতে আজ্ঞা হয় নটবগবাবু--এই আপনার নাম 

হচ্ছিল। 

নটবর॥ বিশেষ অনুগ্রহ দেখছি, ক্রমে আমায় হরিনামেব মাল। করবেন বোধ 

হয়, রাত-দিন বসে জপবেন! ইনি আমার একজন ফ্রেণ্, আপনার সঙ্গে 

আলাপ কত এসেছেন, এর নাম খাটিটাদ পাঝড়াশী। “মরুছ্ো!াম” 

কাগজের এডিটর, শহরে ভাবী ন!মডাক, এ'র কলমের জোরে প্লর্ড কজন” 
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পর্বন্ত খরহরি কম্পমান। ইনি মনে ক'লে, প্রায়বাহাচুর” ক'রে ছিতে পায়েন, 
কাউন্সিলের মেম্বর ক'রে নিতে পারেন, আমাদের ছ্েউিলাট উভবরণ এ*র 

পার্থন্যাল ক্লে! 

বরেন॥ বটে - বটে,--ত1! “মরুদ্েোোম” যে বাজলা কাগজ শুনেছি, বাঙলা 

আর্টিকেল “লড” কঞ্জন” পড়েন কি করে? 
খ।টি॥ গবর্ণমেন্টের মাইনে করা গণ্ডা গণ্ডা ট্রানক্সেটার আছে । প্রতি সোমবার 

আমায় আর্টিকেল ট্রানঙ্গেট ক'রে *্লপ্টনেপ্ট গব্ণর” আর-_-গ্গব্ণর 

জেনাবেল”কে এক এক কপি পাঠাবার জগ্চ ছুটে লোক স্পেশ।ল মাইনে 

কব আছে। এই যে এত বড় বুয়ার ওয়ার” হলো,__আমার 

আটিকেলের জোরে, তা জানেন! এই ষে *চায়নায়” কন্টিনেণাল 

ওয়ার হবাব ফেগাড় হু'য়েছে _-তার রুট কে জানেন? অধীন খাটিচাদ 

পাকড়াশী। ছোটলাট উডববণ সাহেব আমার পার্খনাল ফ্রেণ্ড |! কোন 

পলিটিকেল কশ্চেন আমাব সঙ্গে পবামর্শ না করে ডিসাইভ করেন 

না। আমি মনে কল্পে .জ্মস্ সাতেবের চাকবী খেয়ে দিতে পারি, পিয্ারসন 

সাভেবকে বদলী ক'রে দিতে পাবি, চিফ জষ্টিসকে ডিগ্রেড করাতে পারি । 

ববেন ॥ দোহাই মহাশয়! আমার একটি উপকাব করুন ।--আমার শিংওল। 

গরুটি হারিয়েছে, কৃপা করে যদি খুজে দেন। আপনি যেক্ুপ ক্ষমতাবান 

দেখছি _আপনাব অসাধা কিছুই নেই ! 

থশটি ॥ আ-ঠাট্রা- ঠাট্টা! নটবর বাবু! এমন জায়গার নিয়ে এলে, 

যেগানে আমার মেরিট এপ্রিসিয়েট হয়না । আমি এখনই আমীর হোসেন 

সাহেবের কাছে চল্ল,ম, ভিফার্মেশানেব চাঞ্জে তোমার নামে ওয়ারেপ্ট বার 
করবো। আন, আমার এক চিঠিতে খুলনার ম্যাজিষ্রেট 'হিতবাদী'র নামে 
ওয়ারে্ট হিশু করেছে, চ্যাঙ্গড়া ছেড়া কোথাকার! 

নটবণ ॥ "আবে হি ছি! খাটিটদ বাবু! তুমি ক্ষেপলে নাকি? কার 
কথায় থাগ কচ্ছো? নগেনবাবু , আপনি বেশ কবে একবার আপনার ভায়াকে 

ধমকে দিনত মানীব মাণ বোঝে ন।, কপ ক'রে একটা কথা ব'লে ফেলে, 

কনমিকোয়েন্স বড় খারাপ দাড়িয়ে বায়। 

নগেন ॥ ( বরেনের প্রতি ) তুই ঠাওরেছিস্কি? একি তোর বাঙ্গাল দেশ 
পেলি নকি? ফের যদি বাজে কথ! কইবি, মুখ গুজড়ে ধরবে! 

বরেণ॥ মাপ করবেন খণ্টটির্টাদবাবু! আমি কোন মন্দ ভাবে বলিনি, আপনার 
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খারা নে আমি আপনাকে "উইকিলসনের' সালগা মনে করেছিলাম 

স্ষ্বে বুঝি বা, গরু হারালে গরুও পাওয়া যায় । 

নটবর ॥ যাক যাক বাজে কথা যাক, এখন আপন।ব টাকার যোগাড কতদৃ 

হলো বলুন। সিজনের মুখে পাবলিক থিয়েটার ওপোন কত্তে হবে। 

আপনি দেখে নেবেন, একধানা ড্রামা ছাডবো, আর থু আউট ইত্ডিয়ায় 
একটা সেনসেশন পড়ে বাবে। আপনি দেনা করুন, কোন ভয় নেই। 

দুপানা ড্রামা খোলা হলেই আপনার মূলধন পর্যন্ত তুলে দিব। 
খটি॥। আর আমি এক একটা আর্টিকেলের চোটে প্রতোক পাবকরমেক্ষের 

নাইটে পাচ দশটা! বাজার পেট্রনেজ বাগিদে দেব। 

বরেন ॥& আব রোজ আমি আদালত-ঘর কববার জন্ত এই বেল! থেকে দুখান 

সেকেও্ড রাস গাড়ী এনগেক্স ক'বে বেখে দিই। 

খটি॥ তা ও সব কাজ কত্তে গেলে মামলা মোকদ্দম! আছেই ত, তার আব 

হয়েছে কি! হাইকোর্টের অজ বল, ছোট আদালতেব জজ বল. সকলেই 
আমার মুঠোর ভেতর । সেল সাহেবকে আমিই জজ করে দিয়েছিলুম-_- 

অরমন সাহেবকে আমিই ছোট আদালতের চিফ জজ ক'রে দিই। মোকদামা 

হাইকোর্টেই হোক, আব ছোট আদালতেই হোক, জিত হবেই । 

নগেন ॥ আব এক হগ্তার মধোই টাকাটা যোগাড় হয়ে যাবে । গুণেন কাকা 

আজ ধনীর বাড়ী গিয়ে ফাইনেল কবে আঙসবেন। টাকাটা হাতে এলে 

পাবলিক ধিয়েট।রের কাজ শুরু ককাযাক। যত ভাল ভাল একটুর একট্রেস যে 

যেখানে আছে, আপনি এনগেজ করে ফেলুন, যে যা য়্যাডভ্যাঙ্জ চার, দিন; 

যে কট। পাধলিক থিয়েটার আছেঃ তাদেখ “হিবোইন” কটাকে কাচ ক'রে 

নিন, সব বেট! ম্যানেজার লাগাম-হীন মিউল হয়ে থাকবে । আই ইন দি 

মিন টাইম, আমাদের বাড়ীতে প্রাইভেট (ষ্রক্গ খাটিয়ে আপনা আপনির ভেতব 

«মেঘনাদ বধে”্র পাট” সিলেক্ট করা যাক। আপনাকেই মেখনাদের পার্ট 

নিতে হুবে। 

থপটি॥। তার আর কথ! আছে; বীরের মতন চেহাবা। যেন শবুয়ার জেন।ত্লে 

ক্রৌনঞ্জি' সেণ্ট হেলেন! থেকে পালিয়ে এসে হেথায় বিরাজ কচ্ছেন। 
বরেন ॥ তা হবে না, তা হবে না-_আমি মেঘনাদ সাজবো। 

নগেন ॥ চুপ কর, চুপ কর-ম্যানেজারবাবু ঘাকে যা পাট” দেবেন, তাই কত্তে 

হবে। আন্মুন নটবরবাবু! বৈঠকথানায় বসে পাট“ সিলেক্ট করা ষাক গে। 
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খখটি ॥ চলুন ( পকেট থেকে শিপি বাহির করিয়1) কিছু মনে করবেন মা. 
আমার একটু উইকনেস আছে। ( মছাপান) 

বরেন ॥ ( স্থগত ) ওরে শালা, তোমার আগাগোড়া ভগ্ডামি। ( প্রকান্তে ) 
কিছু মনে করবেন না খণটিটাদবাবু,। আমারও একটু উইকৃনেস আছে। 
( মাথায় চড় মারিয়া প্রস্থান ) 

খশাটি ॥ ভ্যাম__রাসকেল--স্ট,পিড। নগেনবাবু যদি আমার হেল্প চান, 

ও ছ্েড়াকে এখনি আমার কাছে ধ'রে এনে দিন, আমি বোতল-পেটা ক'রে 

তবে ছাড়বো । 

নটবর ॥ ছোকরা ব্দমাইস্ তো৷। 

নগেন 1 আনুন! আম্ুন! আমি কাল ওকে বৈঠকখানায় নিয়ে আসছি। 

( সকলেব প্রস্থান ) 

চতুথ দৃশ্ঠ 

( বাস্তা ঘটক ও ঘটকী। উভয়ের গীত) 

গুটী গুটা_ চল, দেশে যাই, 

পড়লে ভাতে ছাই। 

“ফিরি লাভ” বুঝতে শিখে, ই 

আমাদের আর গতি নই॥ 

কনে এখন বরটি বাছে, 

বব ধেয়ে ষায় কনের পাছে, 

চুপিসাড়ে - - কোর্টনসিপ ক'রে-_ 
ভাইভোর্সের ধুম ত তাই॥ 

ঘটক ঘটকী গে টু হেল, 
বাপ-- মা এখন ওলড রাসকেল, 

বলবে। কি হায় প্রাণ পুড়ে ঘায়, 

( গেল ) অভাবেতে স্বভাব তাই ॥ (সকলের প্রস্থান) 

৫ম দৃশ্য 

(অন্তঃপুর। ন্ুবর্ণলতা ও রসবতী ) 

রসবভী॥ হ্যা বউ! তুমি ক্ষেপলে নাকি? একিকাগুকচ্ছে? 

নুবর্ণ॥ ক্ষেপলাম আর কোনখানভায় ঠাক্রুণ 1? কাণ্ড তে কিছুই করি নাই, 

আমাব কোর্তা খিয়েটারের লট হয়ে লাচব!ব লগে লেচে উঠেছে।--আমিও 
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লটি না হ্ধ ক্যান? বাহার করে কাপর পরচি, মাথার উপর বর বর 

গোলাপ ফুল গুজচি_-চিকণ চিকুর গন্ধদ্রব্য মাখায়ে আরও চকচকা ইচি 
-"বুকে পিঠে তীর ধন্গুক বাধছি, তালঠুকে বীরাঙ্গন। গ্রমীলানন্দ্রী হুইচি, 
লাগর আমার ম্যানা হুইয়। রামচল্র্রের সহিত সমর করবার লেগে গ্রন্তত 
হইচে, আমিও সাতে সাতে ফাবার লেগে বসে আছি। 

রসবতী ॥ গ্োস্!মী যাই করুক গে,_-তার পুরুষমানয - তাদের সব সাজে, 

আমরা কুলের কুলরধৃ, চক্র স্ুষ্যি আমাদের মুখ দেখতে পারে না, আমরা 
বীরাজন। সেজে পিঠে তীর-ধন্ুক বেঁধে নটী হয়ে বেরুলে লোকে একঘরে 

করবে ষে! 

ল্বর্ণ॥ কোন হালীব কগ্যা হালী আমাদ্িগোর একঘরে করে ঠাকরুণ। ভুমি 

চিন্তা করছো কান? আমি লাচবো-_গান করবো, লটা হবো, কোন বাই- 

বাতারীর বাইতো মোদের ছু'মুঠা খাতে দিবে না? আমি আপনকার ঘরে 

ব'সে দু হাতে টাক! ছড়ান্ছে ছড়াতে যা খুসি তাই করমু। লাচ শিখলাম, 

গান শিখলাম, ম্যাধনাদদ বধ আবৃত্তি করলাম, কোর্তীর সঙ্গে সঙ্গে লাচবার 

লেগে একঘরে করিলিই হলে! ; বাশ পিট।--ব/শ পিটা। আমাগোর বাজাল 

দেশে জপ্ম-_দাজা হাঙ্গমায় খুব মজবুত: 

রসবতী॥ বুঝে বউ! এ কলকেতার অহুর--এ তোমার বাজল দেশ নয়, 
মুডি মিছরির একদর । এখানে বাশ পিটা-টিট! চলবে না, এখানকার আইন- 

বড় কড়া একটা গাল[গাল দিলে পুলিশকেস হয়। 

কর্ণ ॥ তার "সার হইচেকি? ন্তুবর্ণলতা কারুর একচালায় বাস করে না। 

অমি কারেও ডরাই না। জান ঠাকরণ। আমি এহন বীরাঙ্গন। হছইণ-- 

প্লীনব-নন্দিনী আমি রক্ষঃকুলবধূ! 
রাবণ শ্বশ্তর মম মেঘনাদ স্বামী, 

আমি কি ডর।ই সখি ভিখারী রাখবে”? 

রসবতী ॥ এ ছাই কল্কেতার এসে তোর খিয়েটাবের বাই হ'লো কেন বউ? 

তোমায় স।ম্লান বড় দার হু'লো। দেখছি! 

সুবর্ণ ॥ মোর সামাল মুই নিজেই দিমু ঠাক্রান ! কাক্ষর সাহাষ্য চাই না। 

শোনবা, বীরাঙ্গনার গান শোনবা? এছেবাবে চক্মকিয়ে যাবা! চক্ষের 

পলক পড়ব না--শোন ঠাকরান, শোন, চোক্ কান বুইজো শোন। (গীত) 
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“বীর সাজে আমি সাক্ষি বক্ষঃ-কুলকামিলী। 
শাণিত কলকে যেন ঝলকে দমিনী ॥ 

বর্ধ আঁটি চল সবে জয় রক্ষোরাজ রবে, 

গৌরব ঘুষিতে তবে দানব-নদ্দিনী ॥ 
চল বীর পদ্দ ভবে কাপাইয়া চরাচরে, 

ধরশরে রঘুরবে নাশিব এখনি 1”  ( নগেনের প্রবেশ ) 

নগেন॥ একি কাকীষে? অমন করে বসে রয়েছ যে? 

রসবতী॥ হ্যানগেন! এ করেছ কি? বোটাকে শুদ্ধ ক্ষেপিয়ে তূলেছ, নিজে 
থিয়েটার ঝ'রবে কর, উচ্ছন্ন যাবে যাও। কুলের কুলবধু , তার শুদ্ধ মাথ। 
খাবার যেগ।ড করেছ! 

বর্ণ ॥ অমন কথ! কইও ন। ঠাকরাণ! মুই খুন হুইমূ, গলায় রসী দিমু. 

আফিম খাইমৃ-_যোর কর্তার দোষ দিও না, মুই নিজেই ক্ষেপছি--মোরে 

ক্ষেপাবে কেটা1? 'অ--হ হ। “”আলিবাবার” কি লাচই দ্যাথলাম। *-- 

“হেঁসে হেসে কাছে বসে সোহাগ-বাধনে বেধেছে সে” । 

নগেন॥ চুপ কর্ু-চুপ করুমাগী! --একেবারে ধিজী হয়ে উঠেছে ;--কাকীর 
সাম্নেই লাগিয়ে দিয়েছে। 

কর্ণ ॥ পরাণ আমার! রসময় আমার! লগু বআমার। +-গোসা করতে 

আছেকি! --এহন মুই বীগাজনা হুইচি, তোমার গোসা থেছে যদি মোর 
গে।সা আসে যায়, __-এই হাতের তীর ফন্ করে ফসকে গিন্ন! তোমার নাকের 

মধ্যি চলি যায়--এহনি রক্তে রক্তাকার হইবো-_বীরাজনারে ঘাটাইও না। 

রসবতী ॥ নগেন! তোমার থিয়েটার সকলের সেরা হবে দেখছি। এমন 

সর্বগুণ সম্পন্না নায়িকা! যখন তোমার ঘরে, নাচতে পটু, গাইতে পট বুলি 
কাটতে পট, তখন তোমার ভাবনা কি? চুটিয়ে ধিয়েটার কর! তবে 
বীবজনার হাতে তলোয়ার কি ছুরি-টুবি একট, সমজে দিও,-কি জানি, 
কখন বীব।জন! ক্ষেপে উঠবেন,__বথার্থ বিয়োগাস্ত দৃশ্তকাবা হয়ে স্বাবে। 

নগেন ॥ কাকী! ওর অসুধ আমার কাছে আছে। ও কত বড় বীরাঙ্গনা 

আমি দেখছি । তুমি ছেঁসো টেসে। না -চুপ ক'রে মজাদেখ (ন্ছবর্ণলতার 

প্রতি) “কে তোরা এ নিশিকালে আইলি মরিতে? জাগে এ দুয়ারে হনূ - 
বার নামল্ম্মরি খব থর রক্ষোনাথ কাপে সিংহাসনেশ। 

কৃবর্ণ কেটারে? _কেটারে? বীরাঙ্গনার কাছে বীর-উক্তি করে কেটা 
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ভে অ্িবেধু আগে! বগি, গেছ ঝগ তাকে, 

বীয়েজ! তোমরা লে বিচ্যুত আকতি,__ 
বিছ্যুতের গতি, চল পড়ি আরি-মাবে*। (নগেনকে আক্রমণ ) 

নগেন ॥ ওরে বাবারে! গেছি রে! -খুর কল্পে রে! "এ কোথাকার 

ভৈরবী বেটারে? 

সুবর্ণ॥ (নুর করিয়া) ওলো, কারে কি বলেছি,-. 

ছি ছি ঘরে ফিরে চল-_. 

অশধখি-বাণে বিমোহনে, মঙ্জাইয়ে সযতনে, 

কত লাধ ক'রে ওলো। পেতেছিল্স ছল, 

(এখন পয়োধরে ক্ষীর ঝরে হইনু চঞ্চল। ( গুণেন্দেব 

প্রবেশ ) 

গুণেজ্জর। এ কি ব্যাপার। --বাড়ীৰ ভেতর “বৌ মাষ্টারের” দল ধাত্র 

কচ্ছে নাক্কি? 

ভ্ুবর্ণ॥ (জিব কাটিয়া) জয় গুরু! জয় গুরু! ঠাছরের সামনে পড়লাম, 

ছি! ছি!! ছি!!! ( দৌড়িয়া প্রস্থান) 

রসব্তী ॥ এসেছ! -বেশ করেছ--খুড়ো ভাইপোয় শহব মাতিয়ে তুঙ্পে 

আর কি। নগেন ত মেঘনাদ সাজ ছে-_ন্ুবর্ণলতা। গ্রমীল। হচ্ছে, তুমি 

আমি ফাক যাই কেন? 
গুণেন্্র॥ বেশ ত, তুমি যি সাঞ্জো,_-আমিও একট! পার্ট নিতে রাজি আছি। 

রসবতী ॥ আচ্ছা লাগে। তুমি “হনৃমান* সাজ --আমি নৃমুণ্মালিনীর পার্ট নিই। 

গুণেন্্র॥ তুমি ত ন্যাচারাল নৃমুণ্ডালিনী, তোমার আর সাজতে হবে কেন? 
রসবতী ॥ দেখ নগেন । তোমার কাক। আমায় সঙ্গে ক'রে তোমাদেব বাড়ী 

এনে, বোয়ের সঙ্গে আলাপ ক'রে দিয়েছেন। বৌ যে আমার চখের উপর 
এমন ক'রে বিগড়ে ধাবে-ত অমি দেখতে পারবো শা । --আমার কথ 

শোন,-_নিজে ষ। কর্বে কর-_-বৌটাকে শাসনের উপব বাধ, ও নটা হুব 
বলে ক্ষেপে উঠেছে-+কোন দিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে, ''জনা” সেজে 

গজায় গিয়ে ডুবে--তখন কি করুবে? 
গুণেম্ত্র ॥ বলি, তোমার এতটা মমতা কেন? মার চেয়ে দরদী, তারে বলে 

ডান্। তুমি উড়ে এসে জুড়ে ব'সে, এতট1 দরদ দেখাচ্ছ কেন? * 

বসবতী ॥ দরদ দেখাচ্ছি কেন জান? তোমার মাথাট। চিংড়ি মাছের কাটলেট 
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করে গেজে ধাব বলে। বতবড় মুখ, তত বড় কথা।- না পরাধর্শ 

দিচ্ছি। তে।মার বুক চড়চড়াচ্ছে কেন? 

গুণেন্্র॥ তবে দেখছি, তোমার তাগা জোড়া চাই না, এইবার থেকে তোমা 

কাচের চুড়ি পরিষ্বে রাখব 
রদবতী॥ আর একটু মগনাভি থেতে দিও, তা টা গ্রাণ ঠাণ্ডা । 

নগেন॥ দৌহাই কাকী! একটু চুপ কর। ( গুণেনের প্রতি ) এখন টাকার 

কতদুর কি হলো, বল,? দেদী হুলে সব দিকমাটি হয়ে যাবে। নটবরৰাবু 

বলেন, পসিজনের মুখে পাবলিক বিয়েটার ন! খুলতে পাল্লে,__একটি বৎসর 

লে।কপান খেতে হবে। 

গুণেন্্র ॥ আজ্ঞ কথাবার্ত। সব ঠিক করে এসেছি, ধনীর উকীলকে সঙ্গে 

ক'বে এনেছি । তিনি তোমার বৈঠকখানায় বসে আছেন। এক হগ্তার মধ্যে 

মটগেজ কমশ্লি হয়ে যাবে। তুমি ইনসট্রাকৃসান লিখে উকীল বাবুর 

ভাতে দ1ও 

নগেন ॥ তবে আব কি, কাজ ফতে ক'রে এসেছ।- চল, চল, আমি এখনি 

ইনসট্রাকৃসান [লখে দিচ্ছি, ( বসবতীর প্রতি ) জান কাকী, যখন পাবলিক 
থিয়েটার খুলবে, কি রকম দেনশেসন পড়ে দেখো । আমার উপর আর 
কোন কাট! থিক্লেটাবেব ম্যানেজারকে টেক্কা দিতে হবেনা। আমি নাচতে 

অনি-গাইতে জানি- সুর দিতে জানি--পেণ্ট করতে জানি--তার উপর 

আবার বই লিখতে জানি-_ মামি একাই একশ। 

রসবতী ॥ দেখ বাছা! যাভাল বুঝ কর। শেষরক্ষে হয় তবে ত বুঝি। 

গুণের ॥ শেষ রক্ষে তোমার ঘরে গিয়ে করে।। আআ মর. মাগী। 

রসবতী॥ আমার ঘরে কেন? তোমর ঝনের ঘরে শেষ রক্ষে করো! 

দুর ত-_-দূর হ-_হতভাগ। মিন্সে। 

নগেন ॥ কাকীর আমার কথাগুলি বেশ মিষ্টি। 

গুণেক্্র। আহা! যেন জিবেন কাঠেব রস। চল চল, উকীলধাবু অনেক- 

ক্ষণ খলে আছেন । ( গুণেশ ও নগেনের প্রস্থান ) 

রসবভী॥ বাঙ্গাল এক অন্তত জানোয়ার বটে। কলকেতার সহরে এসে খর্ব 

বন্ধক দিয়ে মান সন্ত্রম ডুবিয়ে, থিয়েটার করা হচ্ছে। এমন শশালাল মড়। 

পেয়েছে, দলকে দল শকুনি এসে ঠোকরাচ্ছে, বেশ ছিলুম, মিজ্জের কথ গুনে 
কেন মতে এদেঈ'বাড়ী এসে আলাপ-পরিও কলেখ? চখে দেখে সায় 



১০৬০৩ অক্িনয় 

' তন্তায় ছুটে? না বলি কি ক'রে? বেশী দিন নয়, ঘরেব বার হলো বলে। 

( বরেনের গ্রবেশ ) 

বরেন॥ কাকী! কাকী! আমি আজ অফিং খাবো, _-গঙ্গায় ঝাপ দোব,__- 

ন। হয় খানিকটা! কেরসিন তেল থেয়ে ম'রবো। আমার বড় অপমান হয়েছে,_ 

আর আমি এ গ্রা।ণ বাধবো না। 

রসবতী॥ ববেনণষে! তোমার আবার কি লো? 

বরেন ॥ শোন কাকী! আগাগোড। ব্যাপারটা শোন। কি অবিচার! আমি 

পুলিশ কেস করবো! আমি এক মেয়েষামুধৈব ঝড়ী যাই, তার নাম 

পটলন্ুন্দরী । তাঁকে “পটলী পটলী” বলি । আমা সেখানে ভারি খাতির 

ছিল। পটলীর ম! আমায় নিজের ছেলের মতন ভালবাসতো । আমি 

যখন যেতৃম, ঘবে লোক থ।কলে তাদের তাড়িয়ে দিয়েও আমায় বসাতো। 

বলতে কিকাকী। আমার সঙ্গে একটু ভালবাসাও জন্মে গিয়েছিল। আজ 

হৃপুর বেল৷ যেমন যাই-__গেছি, দেখি, পটলীব বাডীব দরজায় গক দরওয়ান ? 

ভাবলুম, এ কি হলে]? ঢুক্ষতে গেলুম--দ্বওয়ন বেটা বাধা দিলে, বল্ল, 

“হাইকোর্টকো গুণেনবাবু বিবিকো৷ রাগখা হ্যায়-_দেসরা আদমীকো। ঘুগনেকো 

হুকুম নেহি” । তারপব কাকী, আম কাদতে ক।দতে চলে এলুম, তুমি 

থাকতে, কাকা যদি ভাইপোর মেয়েমানুষ কেড়ে নেয়, আর তুমি যদ্দি কিছু না 
বল, তা হ'লে এ প্রাণ রেখেকাঞ্জ কি? 

রসবতী ॥ বটে--বটে,_হুতচ্ছাড়। মিব্মের এতদুর বাড় হয়েছে, আবার বলেন, 
বারটান নেই! আজ তারি একদিন কি আমারই একদিন । ববেন! তুমি 

ভেব না বাবা! আমি ঝীটার চোটে-_মিন্সেন থে!ত। মুখ ভোতা। করবে! । 

বরেন ॥ শোন কাকী, আমি এক মতলব কৰেছি, সন্ধোব সমস্ব গুণেন কাক। 

বেটার বাড়ীতে যায়, আজও যবে । আমি সঙ্গে ক'রে তোমায় সেইখানে 

নিয়ে যাব। হাতে নাতে ধরিয়ে দেব, তারপব ধর্মে য। হয় করো। 

রসবতী ॥ বশ কথা, আমি খুব রাজী । এখন আমি বাড়ীতে যাই, সন্ধ্যে 

হবার আর দেরীও নাই, তুমি একখাপ] পাককী ভাড়া ক'বে বরাবর আমাদের 

বাড়ীতে ষেও, তোমায় সঙ্জে করে আমি সেই মাগীর ওখানে গিয়ে উপস্থিত 

হব। গুণপুরুষের গুণ কত বেড়েছে, বেশ ক'রে বুঝবো! । বাঁ!টা-বাঁ।ট।, 

এক গাছায় হবে না, তাড়া তাড়। চাই, আজ যথার্থই নুমুগ্ুখালিনী হব। 

বরেন॥ তবে আর দেরী করো না, তোমার পান্কী ত উঠনে রয়েছে দেখলুম। 
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আমিও মুখ-হ!ত ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে নিই। দোহাই কাকী, আক্গ 
যদি ছিড়িঘা হয়ে কীচক বধ করতে পার, তোমার নাম কাগজে ছাপিয়ে দেব। 

রসবতী ॥ কিছু বলতে হবে না বাবা, কিছু বলতে হবে না। কীচক বধ ত 

আমান কণা, আজ অষ্টাদশ পর্বব মহাভারত এক কর্বো। . 

বরেন॥ লেগে যা গুরো-..লেগে যা গুবো | ( উডভয্বের প্রস্থান ) 

ষ্ঠ দৃষ্ঠ 
(বাস্ত।। অশ্ববোহী বালক । গীত) 

উগ।বগ. সওয়াব হয়ে “চায়না” যাই, 

সেথা রণরণে লড়াই । 

চ্ডুখেকো চীন বেটাদের _ফুরাল প্রমাই॥ 
(যাদু) আফিং খাব থা, চুলোয় যাঁবি বা, 

সাপে মথায়_হায় হায় হায়--দিলি কেন পা, 

গুড়ম গুড়ুম তোপের আওয়াজ (তাই) ঘটালি বালাই॥ 
হুকুম পেয়ে খাড়া হয়ে আমবা সকলে, 

ভলান্টিমাব সেজে যাই -- লড়তে সঙলে, 

ট/ইটেল পাব (ফিরে এলে, সাজা গেজার ঘটা তাই ॥ (গ্রন্থান) 

সপ্তন দৃশ্ত 

(পটল হুন্বরীর বাটি। নটবর ও ক্ষাস্তমণি ) 

নটবর॥ গিত্রী! আর আঠার'টা পয়সা খরচ কয়, আর এক কোয়্াটার 

আনাও। এই তলানীটুকুতে কি হবে বল। 

প্ান্ত ॥ মিদ্সের এমন মুরদ নেই যে, আঠারট1 পয়সা খরচ করে! রাঁড়ের 

বাড়ী আসিস্ কি করতে রে মুখপোড়৷] আমি কি চিরকালই তোকে খাইয়ে 

পবিয়ে অ।সবো নাকি? 

স্টবর॥ গরী! তোমাৰ বাড়"বাড়ন্ত হোক, মেয়ের গতর অটুট হোক _- 

তে।মার ভাবনা কি? দেখ আমার পরেই তোমার এতটা বোল.সবোলাও 

হয়েছে, আমার অন্য কিছু কিছু খরচ কবো!। আরা কবি মানুষ, নাটক 

লিধি। শঁশ্বধের অভিশাপে কবির। চিরররিদ্র। মাইকেল অত বড় পোয়েট 

ছিল, শেষ দশ।য় ই]সপ।তালে গিঘ়ে মলে! । আর আমার জন্তেই ঝ 

তোমাব কট। টাকা ধরচ হয? খানচারেক পরোটা, ছুটে! হীঁসেয় ডিম, আর 

এক কোয়।উপৃর খ।টি--যাসে কুড়িটে টাকা পড়ক।- তেমন আমার সব 
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ওয়ার্কস ভোয।র নামে লেখাপড়া ক'রে দিয়েছি, খোক-খাক দাও মারবে । 
ক্ষান্ত ॥ ওরে বাপ রে, খইয়ের কটতি কত? এই পাঁচ ঘচরের ভেতর 

সেদিন বাগড়াঝখটি করে ঘটতলার দোকান থেকে পাঁচটা টাকা আনিয়ে- 
ছিলুম। এমন ববিবর আমি ঢেই দেখেছি। 

নটবর ॥ দ্রিনকতক চেপে থাক গিশ্নী, দ্িনকতক চেপে থাক। আমার পাথর 

চাপ। কপাল খুলে আস্ছে, তোমায়ও স্ব” বাইয়ের বাড়ীধানা শীগ গির কিনে 

দিচ্ছি। খুলনাব এক বেট! বাঙ্গাল থিয়েটার কববো বলে ক্ষেপে উঠেছে, 

আমি তার মানেজার হব। নতুন নাটক লিখতে শুরু করেছি -নিউ কমিক 

অপেরা--'শ্রীকফেব আলুর দম ভক্ষণ এই এক বইয়েতে কল্কেতা শহব 
তোলপাড় করে ফেল্বে!। এবার আমার ওয়ার্কস আব বটতলার দৌকান- 

ওয়ালাদের দিচ্চিনি, গুরুদাস চাটুযোর দে।কানে দেব। গুরুদাসবাবুর 

দোকানের নামে এক বরের মধো বডলোক তয়ে যাব 

ক্ষান্ত ॥ বাবে মিন্সে, বাঃ__বাঃ- কোথাও কিছু নেই, উনি ভী'ইফোড় নাবাৰ 

হবেন। 

নটবর ॥ নবাব ঝ'লো। না গিন্লী! মুললমানেব বাঞ্জা অনেক দিন গেছে) বরং 

লর্ড ববার্টসের ভায়ব! ভাই বলো, তাতে বাঞ্জী আছি 

ক্ষান্ত | চালাকী নয়ঃ আমার সাফ কথা কিছু কিছু ছাড়তে হবে বাবা, মুখের 

কথায় চিড়ে ভিজবে না। তুমি ষে ভীর্থ করতে এসে পাগ্ডাব মাথায় হাত 

বুলিয়ে কাজ সেরে যাবে-তা হবে না। 

নটবর ॥ ভূৃবনেশ্বরি! অধীন ভক্তের উপর আজ এত নারাজ কেন? বলি, 

কুড়িটে ট।ক!র উপকারও কি আমার ছারা পাওনা? রোজ বাজার ক'রে 
এনে দিচ্ছি, তোমার মেয়ের বাবু জোটচ্ছি, রীধুনী বামন ছেড়ে গেলে 
রেধে দিচ্ছি। চাকর বাবুটি যখন মেয়ের ফরমাসে বাজারে বেবিয়ে যায়, 

তোমার ঘরে ধূনে। গঙ্জাজল ছড়া-_তা পধন্ত দিই। রোগে যখন কৌ কৌ 

কর, সারারাত বসে সেবা শুশ্রধা কবি। ভন্দ্রসম্তান,_কবি,--ন1টককাব, 

আর কি করবো বল! 

ক্ষান্ত ॥ ওরে মিনি পয়সায় রশঢ়ের বাড়ীর চেটায় শুতে পেলে, তোব মতন ঢের 

নটবয় গোলাম হয়ে থাকে । তোকে তে! গদীর ওপব শুতে দিই 

নটবর ॥ গিনি, দোহাই তোমার আরধীতে 'পকরাবর মুখখানা দেখ। গোলাম 

করবার চেহারা আর তোমার নেই, এখন পাশে বসলে আদি বসের পরিবর্তে 
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বীভৎস রসের উদয় হয়। 

ক্ষান্ত। তবে আলিস কেন রে শুখপোড়।? কে তোর ঝাড়ী বয়ে ডাকতে 

গিয়েছিল? বেরো, এখনি বেরো--আমার বাড়ী থেকে দৃব হয়ে যা। 

নটবর॥ এমন মধুর সম্ভাষণ আর প্রেমপূর্ণ গালাগাল বাড়ীতে দুক্প্াপ্য বলেই 
তোমাদের পবিজ্র চরণে এসে ল্মবণ নিতে হয়। গিল্গি! ফটুবচন বলছো 

কাকে--আমার যে ছাল পুরু হয়ে গেছে! 

ক্ষান্ত ॥ এ কোথাকাব হাড়-হাবাতে মরতে এসেছে রে! লজ্জা শরম কিছু নেই? 

নটবর॥ তাবুঝি জান না গিল্পি! লজ্জা-শরম, মনুযৃত্বত কবিত্ব মায় পতে- 

গ|ছটি পর্যন্ত দরজ্সায় রেখে তবে তোমাদের বাড়ীতে ঢুকেছি। আর রাগা- 
রাগিতে কাজ নেই, এই তলানীটুকু ভাগাভাগি কবে খাই-_ এসো । 

ক্ষান্ত ॥ আমি আজ মদ ছ্োব না-সোমবার করেছি। 

নটবর ॥ নিষ্টেটুকু ত্যাগ করন গিক্লি-_-আর ভোগাও কেন? 

ক্ষান্ত ॥ ত্তোমাদের মতন তে। আমধা ধশ্ম বিসর্জন দিইনি , সোমবার কবেছি 

-_মদ খাব কি? 

নটিবব ॥ তুমি ধর্ম (বিসর্জন দেবে_-ওবে বাপরে! সাক্ষাৎ ধর্মেব শ্রীক্ষেত্র ! 
সতী অজ এখানেই পড়েছিল। না খাও তুমিই ঠকৃবে--আমি সবটুকুই 

উদবস্থ করি। ( মদাপান ) 'আঃ এতক্ষণে একটু ধাতে এলুম! গিষ্লি 
তোমার মেচেতা পড়া গালে আজ গোলাপী আব্ছ' মাবছে--মিশিমেশা 

দাত 'অশতে কামড়ে ধরেছে, যৌবনে তুমি কি রকম ন্ুন্দরীই ছিলে গিন্জি! 
॥ গীত ॥ 

যে যাতনা বতনে' মনে মনে মন তা জানে। 

পাছে লোকে হাসে শুনে, তাই লাজে প্রকাশ করিনে। 

(নেপথ্যে )॥ গিন্প! গিনি আমি এসেছি! 

নটবর॥ কেও,কে ও। কোন শাল! গিন্লি বলেডাকে? ওরে বেটি, আবার 

কোন শালার গিনি তৃই বে? 

ক্ষান্ত ॥ মুখে ক]াৎ ক্যাৎ করে নাথি মারবো, কঞ্ার ছিরি দেখ না! 
নেপথে। ॥ গিন্নি! গিরি! ঘরে ঢুকে পাড়ি বাবা,_-আর দাড়াতে পারিনে। 

নটবর ॥ আজ খুনোখুনি হব, বুড়ে! রশড়ের প্রেমেও শেয়ারার ! তবে মু 

কোথায়? (খাটিটাদের প্রবেশ) এ কে খাটিটাদবাবু দেখছি যে! তুমি 
এখানে? 



১৩৬৪ আভ্িনয 

খাটিটদ॥ ভ্াম|টিই নাকি? তুমি এখানে? 
নটবর॥ আমার করণীয় ঘর বাবা, আমি তো এখানে আছিই- তুমি গিঙ্লি 

বলবার কে? ূ 

খাটি । আমার হেরিডিটাবী গিরি বাবা! সাত বচ্ছর আনাগোন। করছি । 

নটবর॥ তবে তো তুমি আমার চচয়ে ছু বছরের জিনিয়ার দেখছি! কিবঝে 

বেটি! আমায় যে বলতিস তোব কেউ নেই?” 

খাটি ॥। গোলমাল করছো কেন ড্রামাটিষ্ট। ডিস্পিউট এমিকেবলি সেটেল করে 

ফেল! ক এসো-_আমবা পাবলিক্ লাইফে ছুই বন্ধু_ প্রাইভেট লাইফেও 

তাই হলুম। এতোদিন অজ্ঞাসবাস ছিল, আজ বিবাটেব সায় প্রকাশ 

পাওয়া গেল। এক বোতল খশটি এনেছি, তিনজনে মনের আনন্দে পান করা 

যাক এসো 
নটবর॥ তোব এডিটরের নিকুচি রেছে ! শালার ঘরের শালা, তোকে পাচ 

জায়গায় সঙ্গে করে নিয়ে ষাই, কাগজের সনস্ক্রাইবাব জুটিয়ে দিই--তাব এই 
গ্রাটিচিউড বে শালা । এই বোতল তার মাথায় ভাবো ! 

ক্ষান্ত ॥ কি করিস--কি কবিস? তোব কি ঘরের মাগ আমি যে পরপুরুষের 

মুখ দেখবো ন1? বেশী বাড়াবাড়ি করবি তো পাজাকোল। করে ধবে বাস্তায় 

ফেলে দেব হাড়গোড় চুর্ণ হয়ে যাবে। 

নটবর॥ খুন করেগ'-_খুন কবেগা। আজ এস্পার কি ওম্পার। 

থশটি॥ আমিও খুন কবেগা-খুন কবেগা। এই আসন্তেন গেটাতা হ্যা়-_ 

কালই জেমস্ সাছেবের কাছে চিঠি লিখবো । জানিস্, এতোদিন বিডন 
স্ত্রী থেকে খানকি তুলে দিতৃম আমার আর্টিকেলেব জোরেই ক্ষাস্তমনিকে 
অটল করে বসিয়ে রেখেছি--অন্লফ্ুল এসেমরেজ, এসল্ট, মিসচিফ, ডুয়িং 

রাশ এণ্ড নেগলিজেণ্ট ধ্যাক্ট, এটেম্পট টু মাড1র-- এই এতগুলো চার্জ তোর 

নামে আসবে । আমায় ইনস্ট। 

নটবর॥ চোপ, বাও শালা! ঘুঁসিয়ে নাক তোড় দেগা। 

খশটি॥ চোপ. রাও উন্লুক ধাচ্ছা! লাধিসে .পট ফাটায় দেগা! 
ক্ষান্ত ॥ ওরে হতচ্ছাডা ! চুপ কর। ওবে হতচ্ছাড়া-চুপ কব! (পটল 

কুল্দবীর প্রবেশ ) 

পটল ॥ ওবে হুতচ্ছাড়ী! ওরে মুখপুড়ী! বুড়ো বয়সে হলি কি? তুই না 
সোমবার করেছিস» আর মদ খেয়ে ছলেহুলে! করছিস? বাডীতে যেন 
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ভাকাত পড়েছে! 

ক্ষান্ত ॥ নামা! আমি একটি ফোটাও খাইনি । এই মিন্সে ছুটো মদ খেয়ে 
মাতলামে!। করছে” 

পটল ॥ বুড়ো বয়সে একটায় শানে না, গণ্ডা গণ্ডা এনে ঘবে পুরেছিস! গুণেন 

বাবুর আসবাব সময় হয়েছে, এ সব কেলেস্কারী দেখলে কাল থেকে সে আর 

আসবে না। এখনই মিন্সে ছুটোকে বাড়ী থেকে বার করে দে। 

ক্ষাজ্ত॥ যাও গো বাবু, তোমার বেরোও, শেষটা অপমান হবে দেখছি ! 

নটবর॥ গিক্সি! এই তোমার ধর্মে হলো! (নুর করিয়া!) নখের লাগিয়। 

'এ ঘর বাধিচ্ক 'অনলে পুডিয়! গেল" । 

পটল ॥ মশাই "গ।! আব সোহাগে কাজ নেই আপনি বিদায় হোন। 

নটবব॥ স্রন্দরি। আমায় বিদায় করছে।--আমি কে তাজান? 

পটল ॥ কেতুমি? 

নটপব॥ তোমাব বাবা, অর্থাৎ__ 

পটল ॥ আর অর্থাৎ-এ কাজ নেই ভালোয় ভালোয় সরে পড়ে৷ (খণাটিটাদের 

প্রতি? গাগা বাবু, তুমি কোণঠাসা হচ্ছো কেন? পথ দেখলে ভালো 
তয় না? 

থাটি॥ পটলম্রন্দরি! আমি কে তাজান? 

পটল ॥ কে আবাব তুমি? 

খশটি॥। তোমার খুঁড়ে অর্থ।ৎ-_ 

পটল ॥ আবার অর্থাৎ? ভালো মুখে হবে না! মা, ঝাঁটাগ।ছট। নিয়ে 

আয় তো! 

খাটি ॥ হার, হায়, লেভী ন্মিধ রিলিফ, করে কন্বারলীতে গিয়ে প্রাণ দিলুম ! 

তবে গিন্লি, আজ বিদেয় হই 

নটবর ॥ তবে গিল্লি একটু পদরঙ্গঃ দাও, কৌচার খুপ্টে বেঁধে সন্ধ্যাবাযু সেবন 

কবতে কবতে গৃহে যাই! 

পটল ॥ যাঃ ওদেব সঙ্গে দরজ। পর্বস্ত যা। ছুটোকে বিদেয় করে দরজা বন্ধ 

করে দিয়ে আয়। ( পটলন্ুন্দরী ব্যতীত লকলের গ্রস্থথন ) মা বেটিকে 

নিয়ে ভালে অ।পদ্ধে পড়েছি যত বয়েস হচ্ছে রঙ্গের ঢেউ যেন বাড়ছে। 
আবাগীকে মদট। কোন রকমে ছাড়াতে পারি তবু কতকট! রক্ষে হয । সন্ধে হয়ে 

গেল গুণেনখাবু প্রথনও আসছে নাকেন? লোকটা শ'দে-জলে বলে বোধ 
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হয়। হাইকোটের উকিল, রোজগারপাতি আছে বলে মনে হয়। ঘোক 
তিন মাসের মাইনে তিনশো! টাকা আগাম দিয়েছে । দূর হোকগে, ছুটো 

আর কর্বো না, ধকল সইতে সইতে প্রাণ যায়--৩ও একজনের কাছে 

পঞ্চাশ টাকায় পড়ে থাকা ভাল। (নেপথ্যে); আছো নাকি? ঘর 

খোল্সা নাকি?) এই যে এসেছে! এসো না গো, উপরে উঠে এসো না? 

ঢং হচ্ছে নাকি? খর খোলসা থাকবে না তো বোঝাই থাকবে নাকি? 

গুণেজ্দ্রের গ্রবেশ) 

গুণেন্্র॥ কি গো, আজ মার ঘরে যে? নিজের ঘরে গুরুর বাড়ীর লোকজন 

বসিয়ে রেখেছ নাকি? 

পটল ॥ ওরে আমার রসের সাগর-- এই যে বুলি বেরিয়েছে ! 

গুণেন্্র॥ বেরুবে ন1? কেমন লাকের হাতে পড়েছি? ঠাট্টা নয়, সতা 
বল না, আপনাবৰ ঘব ছেডে মাব ঘরে রইচ যে? 

পটল॥ মা আজ সোমবার কবেছে তাই চিনির পান] দিতে এসেনছিলুম। 
গুণেন্দ্র।॥ আমিও তেতেপুড়ে আসছি, আমায়ও ফে'ট!কতক চিনির পাপা দ1ও। 

পটল ॥ কি রকম করেব? 

গুণেন্দ্র॥ এই হাত পেতেছি, একটু পানের পিচ. দাও--চিনির পানাব চোষ 

পুরুষ হয়ে ধাক-_ 

পটল ॥ চট. করে এতোটা রসিক হজে কি করে বল দেখি? 

গুণেন্দ্র॥ ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জগী পড়েছি যে-__তা বুঝি আন না? 

পটল ॥ ওগো গুনে, শুনেছ তোমার ভাইপে। বধেণ ডাকে আমায় এক চিঠি 

প|ঠিয়েছে, শাসিয়ে লিখেছে 'তোমাব যে বাবু জুটিয়ছে তাহার মাথা দু'ফাক 

করিব। সাবধান হইতে বলিও ।' 
গুণেন্্র॥ ছেড়া ভারী গোয়াব। ও সব কর্তেপারে। একটু সাবধানে যেতে 

আসতে হবে। এ ভুদ্দোর ইনসপেক্টরের সদঙ্গ আলাপট। কর] দরকার 

হয়েছে। 

পটল ॥ তা যা হয় কোর-_এখন খরে চলো। আঙ্জ এক বোতল পোর্ট” 

আনিয়ে রেখেছি। তুমি অন্ত মদ খাও নাঃ পোর্টে তো আর দোষ নেই, 
একটু থেতে হবে। 

গুণেন্দ্র॥ ক জান, আমার গিঞ্িটি বড় বেয়।ড়! _মদের গন্ধ পেলেই মুট ধরবে। 

পটল ॥ আমি পানেব ঝৌটা খাইয়ে দেব'খন, মুখ দিয়ে কটু গন্ধ বেরুবে না। 
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ম-টয খেতে অভ্যাস কর, চালাক-চতুর হও, তবে 'ত আধার বাড়ীতে 
মঞ্জাপাবে। 

গুণেন্্র॥ ক্রমে হবে-_ক্রমে হবে, পোর্টও খাব, হুইস্কিও খাব--শেষ ধণাটিও 
ধরবো! তোমার কাছে যখন এসেছি মাচ্গষের চামড়া রেখে কি আর বেরুবো? 

পটল ॥ মাইনী! তোমার বুলিতেই আমি মরবো দেখছি, পেছনে পেছনে 

ছুট করাবে আর কি -চলো ঘরে চলে।-__. (প্রস্থানে।ছ্যত । দরওয়ানের প্রবেশ) 

ঘ্রওয়ান ॥ হুজুর, সেলাম পৌছে। ছুঠো আউরৎ গাড়ী কবরকে আয়া, বোলা, 
উকিলবাবুকে। মানগত হ্থায়, একঠে। বড়া মাম হায়-_সাথ কবরকে রূপের! 

লেয়ায়া) আপকো তুবস্ত, খবর দেনে বোলা। বহুত জরুরী কাম। 

গুণেজ্জ ॥ টাকা এনেছে! টাকা এনেছে? কত টাক? 

দারোয়ান ॥ হুজুর হাম ঠিক করনে শেকৃতা নেহি, একঠে! ছোটা তোড়া করকে 
গোন্ায়া। 

গুণেন্দ্র॥ দেখ ছে। পটন দেখছো, নামআদদ। উকিল হুলে মেয়েম।নষের বাড়ীতেও 

টকা নিয়ে ক্লায়েন্ট অ।সে। 

পটল ॥ তা তে! বটেই -তা তো বটেই-_তৃমি গণেব সাগর। 

গুণেক্দ্র ॥ (দরওয়ানের প্রতি ) দেখে দবওয়ান! ও দোনো আওরৎকেো। খুব 

ছুসিয়ারি সে হি"রি পর লে আও, তোম্কে। বি দোঠো রূপেয়া বকৃশিশ মিলেগা। 
দরওয়ান॥ হুঙ্ুর! আপকেো তাবেদার হ্যায়। হাম আবি লে আতা। গ্রেস্থান) 

পটল ॥ দরওয়নকে তো! ছু টাকা বকৃশিশ দেবে, আর আমায় কি দেবে? 

গুণেন্্র॥ তোমারই তো সব, আমিই তোমার। দেখ পটল, আমি নৃতন এখানে 
এসেছি, এ কথা এব মধ্যে এমন চাউব হ'ল যে মেষেমান্তয ক্লায়েশ্ট পর্যন্ত 

তোম।র বাড়ী খু'ঞ্জে আমার ধস্তে আসছে। 

পটল ॥ ভদ্রলে।কের মেয়ে কি আব আসছে? আমাদেরই জাত কেউ হযে, 

হয় তো, কি ফৌজদারী হাঙ্জামে পড়েছে, এমন সময় তুমি আমাদের বাড়ীতে 
থক, তাজ্জানে _-তাই এইযানে এসেছে । 

গুণেজ্জ ॥ ঠিক বলেছ; দাডাও--ও আপদ এইখান থেকেই বিদেয় করি, টাকা- 

গুলো তস্তগত হকৃ, তারপব তোমার ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বস্বে।। 

( অবগুঠনবতী রসবতী ও বমনী বেশধারী ববেনকে লইয়। দরওয়ানের প্রবেশ ) 
দরওয়!ন ॥ হুজুর! দে(নো আওবৎকো লে আমা' 

গুণেজ্জ॥ 'নাচ্ছা, তোম নীচুদে যাও (দরওয়।নের সেলাম করিয়া প্রস্থান ) 
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ফেগা তোমরা? কি মোকর্দম1! তোমাধ্ধের ? কত টাকা এনেছ? আমি 

হাইকোর্টের উকীল, আমার ফি অনেক, তা তোমায় বলে রাখছি। 
ব্সবতী॥ ( ধোমট। খুলিয় ) গুণপুরুষ ! আমার চিনতে পার কি? 
বরেন॥ ( ঘেমট] খুলিয়া) পুজ্যপাদ কাকা মহাশয়, আমায় চিনতে 

পারেন কি? 

গুণেজ্জ ॥ ওবে বাবারে! এরা কোখেকে রে! এষে হোসেন খর ম্যাঞ্জিক 

দেখছি | 

রসবতী॥ মুডো খা।ংরাও সঙ্গে এনেছি, ঘা কতক দিই। প্রাণনাথ। অধীনীর 

অপরাধ নিও ন!। 

গুণেন্্র॥ ওবে বাবা রে,.মলুম রে, পিঠ জলে গেল রে। 

বসবতী ॥ তোঁম।র বাবটান নেই নাট মুখপোড়া মিন্সে। হয়েছে কি? 

রাস্তার লোক জমা] করে তোকে ঝাঁট মারবো । "আস্মক না--কে তোর 

আপনার লোক আছে, আমার হাত থেকে এসে উদ্ধার কববে-_-করুক ন|। 

বরেন॥ ওগো পটলমুন্দরি | নাগরটি যে আধমরা হলো, কোন রকমে বাচাও। 

পটল ॥ দেখ বাছা, মাবামাবি কাটাকাটি কত্তে হয়, আমার বাড়ী থেকে বের 

করে নিয়ে গিয়ে কর গে যাও। 

রসবতী ॥ বুঝলে নরেন, মাগীর বুকের ধন কি না, তাই হাডে হাডে লাগছে। 

বরেন॥ কাক! মহাশয় । আনি গবীব ভাইপো । মেয়েমাচুষটিকে নিয়ে 

নেড়ে-চেড়ে খ।চ্ছিলুম, আমার কপালে উতুল গুললে কেন? কলকেতার 

সহরে আর কি মেয়েমানুষ ছিল না? 

রসবতী ॥ ওরে মিন্দে! বাকা হরে গল যে রে? মেয়েমানুষেব বাড়ী 

এসেছিস্, ছুটো৷ রসের বুলি কাট্। 

বরেন॥ কাটপি"পড়েন ঠৃকরেছে বাবা, ঝুলি কাটে কোখেকে ? 
পটল ॥ ভালা বাবুযাহোক। জমাদাবণী মাগবে করেছিস ত আমাদেব বাড়ী 

এসেছিস কেন? 

গুনেজ্্র ॥ দেখ, এখানে আর কেলেঙ্কাদী কবে না, আমা ছেড়ে দাও। 

রসব্তী॥। আবার কথা কচ্চিন, আবার মুখ শাড়ছিস171 ড়া আরঘ। 
কতক দি। 

গুণেন্দ্র॥। গেলুম রে, গা-গতর ভেজে গেল যে। 

বরেন॥ পটললুন্দপী তুমি জোড়া দিয়ে দাও, তোম।র ঘরের জিনিল, তুমি 
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চুপ করে দাড়িয়ে রৈলে? 

পটল ॥ দেখ বাছা, এখনও ভাল কথার বলছি, আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে 

গিয়ে যা হয় কর। 

রসবতী॥ তোর বাড়ীতে কি খাকৃতে এসেছি মাগী? এই চ্লুমঃ তোকেও 

এক ঘ! ঝা।ট! মেরে মিন্সের টুটি ধবে টানতে টানতে চল্ুম। ( পটলকে 
বাটা মারিয়। গুণেন্্রকে লইয়া লইয়। বসবতীর বেগে প্রস্থান ) 

বরেন॥ উরুগ বক দেখেছ--উরুর বক দেখেছ? (বেগে গ্রস্থান ) 

পটল ॥ আমার বান্ডীতে এসে আমায় ঝশট। মেবে গেল ! দরওয়ান, দরওয়ান ! 

পাকড়ো, পাকড়ো! মামা, ঝাট।গাছটা নিয়ে সর দরজার আয়তো! 

'অ(মিও যাচ্ছি_-দরোয়ান_ দবোয।ন ( বেগে প্রস্থান) 

অষ্টম দৃশ্ত 

( এডকঙ্গাবটাইজিং লেডীগণের প্রবেশ। গীত) 

ওলে] ও রাঙগণউ ! তোবা কেউ কাগজ পড়িস লো। 

মন্দ ভাল কল লোকের কুচ্ছ দেখিস লো॥ 

ঘোষজা বুড়োর কচি বউ বেরিয়ে গিয়েছে, 

গরাণহ|টাৰ গলীতে সে বাসা নিয়েছে, 

“মরুদ্যোম+ কাগজেতে লম্বা গ্লিখেছে, 

এই নিয়ে তোর চলবে ক'দিন। কেন ঘুরে মরিস লো। ॥ 

গঙ্গা নাইতে বোসেদের ছোট বউ যায়, 

ঘেমটার ভেতর খেম্ট1 নাচে, আড় চোখেতে চায়, 
*এডিট।ব* দেখেছে তা--আর কি ছাড়ান পায়? 

একটি কলম পুবে গেল, কেন এত মজ। ছাড়িস লে! ॥ 

রূকে কুকে এমনি লিখে কাগজওয়ালাদের, 

পেটের ভাত জু ছেবে ভাই -বলবো কি তোদের ! 

উপহারের বহার --আহা-_-তার উপরে ফের, 

খুচরো দুটো পয়সা খরচ কর্তে কি আর পারিস লো॥ (প্রস্থান ) 

নবম দৃষ্ত 

€ নগেনের বহির্ব।টী গুণেন ও বরেনের প্রবেশ ) 

গুণেন্্র॥। হার হে।ক, "আমায় কাকা কাক বলিস তো৷ বটে, ওরকম জায়গায় 

আমায় ঝট খাওয়ানটা তোর উচিত হয়েছেকি1 এক আধঘা নয়, 



৭০  খ্আতিনগ 

শট্কে পেরিয়ে গেল, তবুও চলেছে; মরমে মরে গ্লেছি বাবা বরেন, অরমে 

মরে গেছি। 

বরেন॥ প্রাণের দায়ে করেছি কাকা, প্রাণের দায়ে কবেছি! তুমি ঘবের 

লোক হয়ে আমার বুকের ধনটি কেড়ে নিলে, কতটা চোট লেগেছিল 

বল দেকি? 

গুণেনজ্দ্র॥ যাক বাবা, নাকে কানে খখ্, আর আমি সে পথ মাড়াচ্ছিনি। 

তোমার বাহাদুবী আছে বটে; উকীলেব ওপর চাল চেলেছ, তুমি সেসন 

জঙ্গ হবার উপযুক্ত । 

ববেন ॥ কাকী ঠাণ্ডা হয়েছেন তো 8 তীর ষে রকম বণব্জণী মৃত্তি দেখেছিলুম, 
আমার ভয় হলে। যে বুঝি বারক্তবী্জ বধ সেইখানেই হয়ে যায় । বাপ, 

ঝশটার বহব কি। যেন দাঙ্জিলিংয়েব ল্যাগ্ড স্লিপ হতে আবরম্ত হ'ল। 

গুণেন্দ্র॥ সেই উগ্র5ণু| বেটাকে অনেক কায়ক্লেশে ঠাণ্ডা কবেছি বাবা! এক 

জোড়া তাগা সতেব ভার ন” আনা ওঞ্জনে, একটি হীবেব নাকচাবি কম্পেন- 
সেসান দিয়ে কোন রকমে তার বাগ পড়িয়েছি। দেখ বাবা, তোমার হাত 

ধরে বলছি বাবা, নগেন যেন এ সব কথা না (শানে, আমার মাথা কাটা যাবে। 

বরেন॥ আর আমার রগ নেই কাকা। তোমাব উত্তম মধ্যম য। হয়েছে, 

ফিকিজ্ীর ঝাঁ।ট। হলে 'অগষ্টাইনেব ট্রামওয়ে মরার কেস হয়ে ষেত। 

গুণেন্্র॥। যাক, গতম্ত শোনা গাহি, যা হবার হয়ে থেছে। আজতে। 

তোমাদের "মেঘনাদ বধ, প্লে? উীযুাগ ন্বযুগ কই? নগেন কোথায়? 

ববেন॥ দাদা ভারী বাস্ত। প্রাইভেট ্েজ থাটাচ্ছেন, ভাল ভাঙল পোষাক 

সব ভাড়া কবে আনা হয়েছে, আজ গ্রাণ্ড স্টাইলে «মেধনাদ বধ" প্লে হবে, 

মহাধূমখ!ম পড়ে গেছে 

গুণেন্্র ॥ কেকি সাজবে 2 তোমাব কি পার্ট? 

ববেন॥ দেখ দেখি কাক'! কি অন্তায়, আমি মেঘনাদ সাজতে চাইলুম, 

আমার চেহাবায় ইয়ং হিরো ফাষ্ট ক্লাস স্ুট করবে, তা দার্মার যত বেটা 

খোসামুদে বঙ্লে কি জান? দাঁদার আমার ক্রৌঞ্জির মতন চেহারা, ওয়ারিয়র 

ধাদাকেই মানাবে । কাজ নেই বাব। আম।র প্রাইভেট স্টেঙ্ছে, যখন পাবলিক 

থিয়েটার হবে, সেই সময় গ্েখ। যাবে । আজ আমি হারমনিয়ম বাজাব, 

মার কিছু করবো না। 

গুণে । আর নটবরবাবু কি সাঙ্গবেন? খশটিচাদবাবু কোথায় ৮ তাদের 
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ষে কাকেও দেখছিনি ? 

বরেন॥ নটবরবাবু রাবণ সাঞ্জবেন, আর খণটিচাদবাবু সারণের পার্ট নেবেন। 
আজ প্রে-ম্যানেজারের এ পর্যন্ত দেখ! নেই __ম্যানেজমেন্ট চুটিয়ে হবে, দ্রপাসিন 
ওঠে কিনা সন্দেছ। এ যে দাদা আসছেন। ( নগেনের প্রবেশ ) 

গুণেজ্জ॥ কি হে নগেন। আজ তোমাদের প্লে -ম্যানেজার নটবরবাবুর দেখ 

নেই যবে? তাররাবণের পার্ট আছে শুনলুম। কিকরে কিহবে? 

নগেন॥ তার রেসপনসিবিলিটি জ্ঞান আছে, ঠিক সময়ে আসবেন। জান 
কাকা। ফিমেল পার্ট বড় গ্রাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে, স্ুবর্ণলতার বাহাছুরী 
আছে, সে কাক্কীকে বলে কয়ে রাজী করেছে, কাকীও র্যাপিয়ার হুচ্চেন। 

ণেন্্র॥ বটে-_বটে, তিনি কি মাজছেন? 

নগেন॥ নৃমৃণ্ডমালিনী--বড় চমতকার স্ুুটু করবে, পারফরম্যান্স ট্রেমেনডাস 

সক্সেস হবে। 

গুণেন্্র॥ তবে নগেন, আমি এখন থেকেই সরি, তোমার কাকীর কিছু হুট 

টেম্পাব, তার ওপর আবার নৃমুগ্ডঘালিনী সাজলে রাক্ষসীর বাড চাগাড় দিয়ে 
উঠবে, হয়তো ছেোট-খাট একটা সিপাই মিউটিনি হয়ে যাবে। 

নগেন ॥ সেকি, তুমি কোথায় যাবে? বাইরের ম্যানেজমেণ্ট তোমায় কত্তে 

হবে, আমরা সকলেই পর নিয়ে ব্যস্ত থাকবো। 

বরেন॥ কাকা, ভয় খচ্ছ কেন? নৃমুগ্ডম[লিনীর হাতে ঝাঁটা-টশটা কিছু 
থাকবে ন', সুতরাং আশঙ্কার বিষয় কিছু নেই। 

নগেন॥ ভাল কথা, গুণেন কাকা, একটা বড় খবর গুনে এলুম, হাগুনোটে 

রসময় মুখুষোর ঠেয়ে চারহাঁজার টাকা ধার করা গিয়েছিল, প্রায় একমাস 

হ'ল--সেই টাকা মায় জুর্দ সমেত হাইকেট” থেকে আমার নামে ডিক্ী 

করেছে । মটগেজ কমপ্লীট হলেই তার টাকা ফেলে দেব, এই টাল দিয়ে 

এত দিন রাখা গেছে, আজ প্ণলুম-সে বেটা নাকি আমার নামে বডি 

ওয়ারেপ্ট বা'র কবেছে। 

গুণজ্্র। যা ইচ্ছে করুক গে, তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও, সোমবার, না হয় 

মঙ্গলবারের ভেতর তোমার মট গেজ কম্প্রীট হয়ে পেমেন্ট হয়ে যাবে, রসময় 

কেন যত বেটা খুচরো পাওনাদার আছে, সব শালার নাকের ওপর টাকা 

ধবে দেওয়া যাবে। 

বরেন। হাঞনোটের টাক! ন! হয় মট'গেজ করে নাকের উপর ধরে দিলে, 
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কিন্ত মটগেজ টাকার জন্তে যখন ওয়ারেন্ট বেরোবে, তখন.ষে নাকে তেলের 

বলে সাড়াশী ঢুকবে! 

নগেন ॥ সে পরের কথ! পরে হুবে, কিন্ধু রসময় মুখুযো বেটা বদ লোক, বডি 

ওয়|রেণ্ট বাঃর করেছে, যদি আজই ধত্তে আসে ? 

গুণেন্্র॥ ধল্লেই হল, আমরা রইছি কি কত্ত? এক এক বলো ঝাড়বো, 

বেলি ব্যাটার! বাপ বাপ বলে পালাবে। 

বরেন॥ গুণেন কাকা! তুমি শ্বভাবতঃই একটু ভীরুলোক, বেলিফ, তাড়ান 

তোমার থাবায় হবে না, তার চেয়ে কাকীকে ঝাঁটা হতে করে বের কবে দিও। 

কাকীর ঝাট। আর ইংরাজের মা!কম গান দুই-ই সমান । 

নগেন ॥ মটগেজটা হয়ে গেলে বাচি, খুচরে। দেনাগুলো পরিষ্কার করে ফেলে 

নিশ্চিন্ত হয়ে বসি। 

গুণেন্্র॥ তিনদিনের মধ্যে সব ফিনিশ হযে যাবে, তুমি কেন ভাবছ? ড্রাফট, 

যযপ্রুফ হয়ে গেছে, এনগ্রোস কত যা দেগী। 

বরেন॥ সেই ফুরমুদের ভেতর যদ্দ রসময় মুখুয্যে ওয়াবেণ্ট নিয়ে এসে উপস্থিত 

হয়, তখন কি করবো? 

গুণেজ্্র ॥ যদি ধর্তে আসে আমি গারান্টি লেটাব দিয়ে ছাড়িয়ে নেব। 

নগেন ॥ বেশ কথ!। এখন এস দেখি, "স্টজ খাটান হয়েছে, দেখবে যেন 

ছবিখানি - যদি কিছু ডিফেক্ট থকে, এই বেলা পয়েন্ট আউট করবে চল। 

গুণেন্দ্র ॥ চল, তোমাদের পারফরম]ন্স আবম হবে কখন £ 

নগেন ॥ নটবরবাবু আর খাটিচাদবাবু এলেই বিগিন করা যায়। (সকলের 

প্রস্থান। অপর দিক দি! নটবর ও খাটিটাদের প্রবেশ) 

নটবর ॥ দাদা আমার, ভাই আমার! সোনা আমার! রূপো আমার ! 

পোক্রাজ আমার! যা হবার হয়ে গেছে, সে সব আর কিছু মনে রেখনা, 

মদের মহিমায় কি নাহয়? যত দিন যুগ পরিবর্তন হয়, আমাদের ফ্রেগুশিপ 

কেউ বেচাতে পারবে না, এক বেটী বুড রশড়ের জন্য সেপারেশন করা 

ঠিক কি? 
খশটি॥ আমি তো ব্রাদার, সেই সময়েই ডিসপিউট এমিকেবলি সেটল করবার 

জন্যে বলেছিলুম, তুমি মনে কল্লে যে, বুঝি বা তোমার নৃবঞ্জেহান বেহাত হয় 
--একেবারে ঘুসি বাগিয়ে দড়ালে। 

নটবর॥ এই নাক মলছি, কান মলছি--ব্দি প্রেম কত্তে হয়ঃ এবার থেকে 
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দুগ্ধপোষ্ব বালিকার সঙ্গে করবো, বরস্থার প্রেমে আৰ পড়ছিদি। 

খশটি ॥ তার চেয়ে আমি 'এক মতলব বলি শোন, দুজনে, পছন্দ করে শেয়ারে 

এক মেয়েমানুষ রাগ! যাক এস, জেলানী টেলাসী হবে নাঃ হুজনের বন্ধুত্ব 

অটুট থাকবে। 

নটবব॥ তা পরামর্শ মন্দ নয়। যুধিষ্টিরার্দি পঞ্চ ভাই যেমন জুতোর নিদর্শন 

বেখে দৌপদীব ঘবে ঢুকতেন, আমরা জুতোর বদলে খাটির বোতল দবজার 
গোডায় চিহ্ন রেখে ঢুক্বে!। 

খশটি॥ তোফা বুদ্ধ বাব কবেছ ড্রামাটিষ্ট। তুমি ক্রগাবের জামাই ডাক্তার 

লিড স. তাব 'মার সন্দেহ নাই। ( গুণেন, নগেন ও বরেনের পুনঃ প্রবেশ ) 

গুণেন্্র॥ বেডে (স্টজ হয়েছে, যেন পাবলিক থিয়েটাবের পারমেনেণ্ট স্টেজ 

হয়েছে বলে বোধ হয়। এই ঘে নটবববাবু খশটি।দবাবু উপস্থিত দেখছি, 

তবে আব কি--পাবফরমেন্স আরম্ভ হোক। 

নগেন ॥ আপনারা এসেছেন, আমি ভাবী ভ।বিত হচ্ছিলুম। সব রেডি, ফিমেল 

পার্ট সন সাজ! তোয়েবি, এইবার আমবা গিয়ে ড্রেস করি চলুন। 

নটবব॥ মামার পোষাকটা একটু অশাকজমকওয়ালা৷ আনিয়েছেন তো? 

বাবণের ড্রেদ গর্জাস হওয়া দ্বরকার। 

ববেন॥। আপনি কি মনে কচ্চেন, আপনাব জঙগ্ঠে ভল্লুকের ড্রেস আনান ছয়েছে? 

মটবব ॥ না, না, তাই বলছি। 

খশটি । আমি তো সারণ সাজবো, আমাব কি রকম পোষাক আনান হয়েছে? 

ববেন॥ আপনার জন্ে একটি ল্যাজ শুদ্ধ বাদরের ড্রেন তোগ়েরি করান হয়েছে। 

মহাশয়ের স্পেশাল কেস কিনা? 

ধশটি॥ আবার ঠাট্টা? আমি কি তোম!র ইয়াৰ? 

ববেন॥ আজ্ঞে না, আমি আপন।ব কঞ্জগেল পেয়ার। 

নটবর ॥ 'অমৃতং বালস|ধিতং ওব কথায় রাগ কত্তে আছে? চলুন চলুন 

ড্রেস করা যাক গে। 

নগেন ॥ ববেন, যাও হাবমনিয়মে বস গে। গোড়াতেই সবখীদ্দের গান। 

গুণেন কাকা আমরা ট্রেজের ভেতর চট্টায, তৃমি বেল দিয়ে কক্দাট” শুরু 

করে দাও। 

গুণেন্্র। অল রাইট । আই এ্যাম রেভী। ( গুণেন ব্যতীত সকলের প্রস্থান ) 

_ ওয়ান, টু, বি, (বেল দেওয়ন। । পট পরিবর্তন। কনসার্ট বাঁজিল। 
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ডুপসিন উঠিল। দৃণ্ঠ ; মেধনাদের উদ্যান । সবীগণ ) 
রত কেন গরব লো তোর 

ঢলে ফুল গড়িয়ে গেলি । 

এল বধু-_ প্রাণের মধু, হাসিমুখে লুটিয়ে দিলি 
যা ছিল তা বিলিয়ে দিয়ে 

থাকৃবি পরের গাগা নিয়েঃ 

জেনে গুনে কোন প্রাণে লো__স্তুলে শেল বুকে নিলি ॥ 
চুপি চুপি তোরে বলি, 

অ|সবে কি আর, ভাস্লি লে তৃই--ফুটে গেলি কলি ছিলি ॥ 
( প্রস্থান ) 

গুধেন্্র॥ দেরী হচ্ছে কেন? মেঘনাদ ও প্রমল! বেরুবে যে! (ট্েজের 
উপর উঠিয়া ) ওহে নগেন, কি হচ্ছে কি? ষ্টেজ তাল যাচ্ছে যে, চমৎকার ! 

--চমৎকার। তোমরা পাবলিক থিয়েটার করবে না? প্রাইভেট ষ্টেজ 

ম্যানেজ কতে পার না! (অর্ধ সজ্জিত অবস্থায় নগেন, নটবর ও খাটিটাদের 

প্রবেশ ) 
মগেন ॥ আমরা কি করবো, সাজা না হতে হতে ড্ুপতুলে দিলে। তেমাব 

যেমন বুদ্ধি। আরও খানিক্ষণ কনসার্ট বাজাতে হয়। 

নটবর ॥ আমি এতো বড ম্যানেজার, আমায় শুদ্ধ একস্পোজ করালে, 

তোমাদের সঙ্গে কোন শাল! আর কখন সাজবে! 

বরেন॥ আমার কাঁজ আমি ঠিক করেছি বাবা! হারমনিয়ম ঠিক বেজেছে। 
খটি॥ বলি, আপন1 আপনিব ভেতর ঝগড়া করে কি ট্রেজ মাটি করবে না 

কি? এই অবস্থাতেই ফাস সীন মেঘনাদ ও প্রমীলা! একরকম করে সেরে 

নাও। ওহে রাবণ, নেকৃষ্ট সী গিয়ে বসবে চল। লোকে তো আব 

বলতে পার্বে না-এদের ড্রেদ নেই, বড় জোর বলবে, মানেজমেণ্ট ভাল 

নয়, ত৷ প্রথম দিনে একটু গোলমাল হয়। 

নগেন ॥ তাই ভাল, তাই তাল। নটবরবাবু আপনি রাবণ হয়ে গিয়ে বলুন । 

খাটি্াদবাবু, আপনি ত সারণ। যান--যান সঙ্গে যান, ববেন যাও, এযাটেও 
টু ইয়োর হারমনিয়ম। আমি ফাস্ট সীন একরকম করে পেরে নিচ্ছি। 

( নগেন বাতীত সকলের ষ্রেজের ভিতর গমন ) 

গুণেন্্র॥ নগেন দেরী করো না, দেরী করো না। প্রমীলাকে ডেকে নাও। 
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নগেন ॥ (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ওগে। ঠাকৃরূণ, বেরোও গো, বেরোও । 

যা তা কবে ফাস্ট সীনটা সেরে নিই এস। দেখলে- দেখলে, মাগীর 

আকেল দেখলে! এইবার গালাগালি দেখ (ছুঁটিয় ষ্টেজের ভিতর গিয়া 

প্রমীল।বেশী সুবর্ণলতাকে টানিয়া আনিয়া প্রবেশ ) এতক্ষণ কি ফুল গুজছিলে 

নাকি? বীয়ে এস, বীয়ে এস, স্ত্রী কখনও ডাইনে থাকে? কোথাকার 

মেদীমারা ছিরে।য়িন রে তুই? এইবার জুরু করা যাক-_- কি শোভা হয়েছে 

আঙ্জি এ রম) কাননে, নন্দন কানন-সম শে।ভিছে গুন্দর । 

কুবর্ণ॥ তা হইব না, তা ভইব না, এমন গ্রমীলা আমি সাজবো না। আমার 

নায়ক মাাঘনাদ__তার মুক্তাব মাল! ন।ই, টুপী নাই, তাল কোর্তা নাই- বার 

মারি, ঝারু মারি এমন ম্যাঘনাদেব মুয়ে। 

নগেন ॥ যাঃ সর্বনাশ হল-_সর্বনাশ হল, এমন ম্বীনট। মারভার হলে! ! ওরে 

বাপু তোর পাদ্নে পন্ডি, আমায় পার্ট বলতে দে।* 

ল্ববর্ণ॥ যাও, টুপী পরে আসো, মুক্তাব মালা ঝুলায়ে আসো, জরির কোর্ত 

আটে আসো, তবে তোমায় প্রাণনাথ বলুম » নচেৎ এমন মা।ঘনাদকে মুই 

চির গুর খাওয়াই! 

নলগেন॥ ডোবালে-__বাঙ্গালনী বেটী সব মাটি করলে! গুণেন কাকা, সীন 

শিপ্ট কবে দাও, নেকষ্ট সীন আরভ হোক। ছাগল দিয়ে কখন যব 

মাড়াণ হয়? 

গুণেন্দ্র॥ সেই ভাল, সেই ভ।ল, তুমি ওকে নিয়ে ঢুকে পড়, আমি বেল দিই। 

ছি--ছি-ছি! এব নাম খিয়েটাব? আমাব মাথ। আর মুণ্ড,। 
নগেন ॥ আয় বেটী আয়, আর এক করে কাজ নেই, থিয়েটার উজপ 

কবে দিলে! 

বর্ণ ॥ এববদব, বেটী বেটী কবে না, জুতাইস়! মুছিরে দিমু। - 

নগেন ॥ যা কববি -করিস, এখন প্আয়। (জআুবর্ণলতাকে লইয়া নগেনের 

বেগে গ্রস্থাণ ।) 

গুণেন্দ্র॥ আপদ গেল, বেল দিয়ে নেকষ্ট মিন আরম্ভ করা যাক়। 
দ্বিতীয় দৃশ্া 

( রাবণেব সভা । রাবগবেশী নটবর ও সারণবেশী খাটিটাদ ) 
রাবণ ( নটবর )॥ 

“নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা রে দুত? 
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অমরবুন্দ যার ভুঙ্জখলে কাতর, 

সে ধনুর্ধারে রাঘব ভিখারী বধিল সম্মুখ রণে? 
ফুলদল দয়! কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে 2, 

ওরে শাল! প্রমটর? তার পরকি বলনা? হা! করে মুখপানে চেয়ে রইল? 

নগেনবাবু » নগেনবাবু , আম।র দোষ নেই, আমি প্লে জমিয়ে আন্ছিলুম, 

তোমার ট্রুপিড প্রমটাব বেটা সব সব ম।টি করে দ্রিলে। (প্রম্পটারের প্রবেশ) 

প্রম্পটার ॥ খববদ|র, গালাগ।ল দেবেন না, রাবণ সাজতে এসেছ, পাট মুখস্থ 
করে এসশি কেন ৮ জান, আমি এমেচাবে গ্রমট কচ্চি, তোমাব গালাগালেব 

তোয়ান্ক। খাথি না। ( নগেনেব প্রবেশ ) 

নগেন ॥ ঝগড়। কবার আর সময় পেলে না, ষ্টেজে এাপিয়ার হয়ে হাত-মুখ 

নাতে আবস্ত করে দিলে? 

প্রম্পটার ॥ কি মশাই, রাবণ সাজতে এসে উনি মাথ। কিনেছেন নাকি? গালা- 

গাল “বার গুঁব কি অথরিটি মাছে? 

নটবর ॥ ড্রামাটিক্ ল'ব গ্রতোক ক্ঙ্গের জোরে প্রমটারেব দ্বাব। স্টেজ মারভার 

হলে গালগাল দেবা৭ সম্পূর্ণ অথবিটি আছে! 
গুণেন্দ্র॥ যাক, ষাকৃ, শার বক্কাব'ক্চতে কাজ নেই। নগেশ, ওটাকে"ভেতরে 

নিয়েযাও প্লেচলুক। ( নগেনেব প্রম্পটাবকে লইয়৷ ভিতরে গমন ) 

নটবর॥। আমার মাব মনে টনে দই, সাবণ! তুমি আরস্ত কর। 

খশটি॥ যথাআজ্ঞা মহারাঞ্জ! "আমিই তবে আবম্ত করি। হে রাজন্! 
ভূবনবিখ্যাত ঝাক্ষস কুলশেখব। কম এদাসেবে ॥ হেন সাধা কাপ আছে 

বুঝায় তোমারে এ জগতে॥ ভাবি প্রভু দ্ধ |কন্তু মনে ॥ অভ্রভেদী চূড়া 

যি যায় গু"ডা হয়ে বভ্রাঘাতে, ॥ কভু নহে ভু্ঘর অধীর সে পীড়নে (নুমুণ্ড- 

মালিনী বেশী বসব ঠীর প্রবেশ) 

বসবতী ॥ শীঘ্র ডার্চ আন ভেখ। তোব সীতানাথেবে রে বর্ধবব ! 

কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুত্র্গীবী' 

নাহি মাঝি অস্ত্র মোরা তোব সম জনে ইচ্ছায়, 
শৃগাল সহ “সংহী ক বিবাদে? ( নগেপের প্রবেশ) 

নগেন ॥ কি কল্লে কাকী, আমার ম।থ'ট। কডমড়িয়ে খেলে! এ সীনে নৃমুগ্ড 

মলিনী আসবেকি কবে? এ খে রাবণের সত । 

রসনতী ॥ আমি কি করবো, তাম।র গ্ম্টাৰ আমায় বেরুতে বল্পে। হাস 



হায় । আমার ফিলিং নষ্ট করে দিলে। 

নটবর॥ এ প্রম্টার শালাই পাজী--মার শালাঁকে, মার শালাকে! 

থণটি ॥ বেটা এমন জমজমাট ট্রাযাজিভিকে ফার্স করে দিলে? আচ্ছ! করে 
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নগেন ॥ বরেন! গুম্টাগ বেটাকে ধরে নিয়ে আয় তো। হায় হায়। এমন 

ফেলিয়োর কখন হয় না। ( ববেনের গ্রবেশ ) 

বরেন॥ কই, প্রম্টারকে তো দেখতে পেলুমনা, সে হয়তো লগ্ঘ। দিয়েছে 

নটবর ॥ তাই তে? তাই তে, বেটাকে চওড়া করতে পাম প। 

গুণেন ॥ আব কেলেস্কারীতে কাজ কি, ড্রপ ফেলে দেয়া যকৃ। 

নগেন ॥ তাই তে-_তাই তো, যজ্ঞাগারেব জীনট। হবে না? আমি অনেক 

করে মুখস্থ কুবেছি__এইখানেই শেষ কত্তে হবে? ( সুবর্ণলতার প্রবেশ ) 

ন্ববর্ণ॥ শেষ করবে কি? বামচন্দবের সাথে যুদ্ধ করমু না? তীর ধক লয়ে 

বীবঙনা হয়ে আসছি, রামস্দ্রকে যদি না পাই, সম্মুখে যাবেই পাব, 

তাই চোখে তীর বিপমু (সময় মুখার্জি ও দুই জন বেলিফের প্রবেশ) 

বসময়॥ এ--এ ছেডা। ওরই নামে ওয়াবেণ্ট। ধব সাহেব_-ধর। 

গুণেন্দ্র। কে তোমবা? 

সময় ॥ জামাই নই--মশ।ই, ষঠীবাট। খেতে আনি । নগেনবাবুর নামে 

ওয়ারেন্ট আছে, বেলিফ নিয়ে ধতে এসেছি। 

গুণেন্্র॥ এ সময় তোমাদের ধববার কোন এন্তার নেই। জান, আমি একজন 

হাইকোটেব উকিল । বে-আইনী কল্লে তোমাতদেব নামে পুলিশ কেস করবে।। 

রসময় ॥ খুলনায় গিয়ে করবেন, কলকাতা বড় শক্ত জায়গা। কোট” থেকে 

স্পেসাল অর্ডার নেওয়া হয়েছে, এই দেখুন জঙ্জের সই। 

গুণেন্্র॥ তাই (তা-তাই তো। নগেন, পলিয়ে এস, পালিয়ে এস+ বাড়ীর 

ঢুকে পড়। ( নগেশেব পলায়নেছেোগ) রর 

বেগ ॥ নট সে। হাজ মাডয়।ব ফেলে।। (নগেনকে ধৃতকরণ ) 

নগেন ॥ ও কাকা, ধলে এয! 

ববেন॥ ও দাদা চল্লেষে। 

রসবতী ॥ ও নগেন, তোমাব কি হল বাবা। 

বর্ণ ॥ ঠ কৃরুণ, মোব কিহইল গো! মোব ম্যাঘনাধকে যে ধবে লয়ে বায়। 

থ।টি। ওহে ড্রাম।টিষ্ট পা টিপে টিপে সবে পড়ি চল। 
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নটবর॥ তা আর বলতে, গতিক বড় ভাল নয়। (ক্ষাস্তমণি ও পটলনুন্দরীর 

প্রবেশ ) | 
পটল ॥ মা, মা, এ বেটা! এ বেটা! থিয়েটারের নটী সেজেছেন। 

আমারি! এ বেটা আমায় ঝাঁট। মেবে পালিয়ে এসেছে। 

ক্ষান্ত ॥ তবে আরকিমা! গায়ের ঝাল ঝেড়ে নাও। ওরে পটজী, সেই 
মুখপোড়। দুটোও রয়েছেরে। সকলে এক এক ঘা ঝ"টা,_ দেখি তোর 

কেরামত । 

পটল ॥ ভেক্কাবাজী লাগিয়ে দিয়ে যাই, দেখনা । আমরা খান্কী, দাগ তুলতে 
খুব মজবৃত। (ষ্টেঞের উপর উঠিয়া বসবন্তী, নটবর ও খাটিটাদকে এক 

এক ঘ। ঝশট। মারিয়া) আয় মা, ছুটে পালিয়ে আয় ( পটলম্ুন্দণী ও 

ক্ষাস্তমণির প্রস্থান ) 

যেলিফ॥ বাই জো, হোয়াট ইজ দিস্ ! 

২য় বেলিফ॥ ট্রে থিং ইনডিড. ! 

রসময় ॥ কি বাবা! জুলেজিক্যাল গাডেনে 'ফ্যান্সি ফেয়ার হুচ্ছে নাকি? 

স্বপ্ন দেখছি নাতো? 

নটবর ॥ হা! গুণেনবাবু , এক বেটা বাড এসে আমাদের ঝীটা মেরে 'গেল, 

তোমার মাগকেও বাদ দিলে না, 'আর তুমি ই! কৰে জড়িয়ে রইলে ? 

খটি। আমি তো বাবা আকাট মেরে গেছি। 

বরেন॥ আমার বড় বরাৎ জোর, এদিকে বোধ হয়, ততট]1 নজর কবোন, বেটী 

যেন “কুইন এলিজাবেথ” এল--আর হুরুল যোগ ল!গিয়ে দিয়ে গেল। 

রসবতী ॥ তোমরা বুঝ.ছ না গো, বুঝছু না. এ মিন্সেই এর গে।ডা, এ মুখ- 
পোড়াই এ মাগীকে শিখিয়ে পড়িয়ে এনে আমাদের সবাইকে বাটা 

খাওয়ালে। ওরে হাড়হাবাতে। ওরে হতভাগা । আঙ্ তোরই একদিন 

কি আমাবই একদিন! 

গুণেন্দ্র॥ বদোহ।ই তোমার! আমি কিছুই জানিনে। আমি মনে মনে দুর্গানাম 

অপ ছিলেম। 

রসবতী ॥ তামার ন্থ!কামের নিকুচি করেছে, সর্ববনেশে, উনপাজুরে । 
( গুণেন্জকে আক্রমণোছ্যত ) 

গণেন্দ্র॥ ওগো, বক্ষে কর গো, রক্ষে কর গো, রক্ষে কর গে! --রাঁক্ষসীর 

হ।ত -থকে বাচাও গো ( বেগে পলায়ণ, বসবতীর পশ্চহ্ধ।বন ) 
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নগেন ॥ ও কাকা। তুমি গেলে যে--এখন আধি বেলিফের হাত থেকে হাচি 
কেমন করে? ও বরেন যা! ভাই দৌড়ে মার কাছে যা, টাকাকড়ি এনে 
আমায় এ যাত্রা বাচাও। 

বরেন॥ মা যে একটি পয়সা দেয়, আমার তো বোধ হয় না। সে বেটা, শালীর 
বেটা শালী, তবু একবার চেষ্টা! কবে দেখি । বৌদিদি, তুমি আমার সঙ্গে এস। 

ল্র্ণ॥ ও ঠাকুরপো! মোর ম্য।ধনাদকে যে বীধে লয়েযায়! কি হইবে 

ঠাকুরপো ! কি হইবে? 

বরেন ॥ এখানে আব কেঁদে-কেটে কি হবে, মার কাছে কাদবে চল, ফোন 

রকমে যর্দি টাকাটা বেবিয়ে আসে। 

নগেন ॥ য! ভাই ববেন, ঘা, আব দেরী করিসনি। 

বরেন ॥ এস, বৌদিদি এস। 

বর্ণ ॥ ও ঠাকুবপো, মোর ম্যাঘনাদ যেযায়। ( উভয়ের প্রস্থাণ ) 

নগেন ॥ বসময়বাবু , আর অপদস্থ করবেন না, একটু অপেক্ষা করুন, আপনার 

সব টাকা 'এখনি দিচ্ছি। 

কসময় ॥ অপেক্ষা কববো--এক মিশিটও না--এক সেকেওও না- সিভিল 

জেলেব চেহারাটা! একবার দেখে আসবে চল, সেইখানে টাকা পৌছে 

দিলেই ছাড়ান পেয়ে আসবে । 

নগেন ॥ আপনার কি একটুও দয়! হচ্চে না? 

রসময় ॥ কিসেব দয়! 1 কার উপর দয়ান তুমিকিদয়ারপাল্ে? “বাপের 

বন কষ্টের সঞ্চিত ধন পাঁচ বেট। জে/চ্চোরের মতলবে ইট-পাটকেলের মতন 

ছু'ডে ফেলে দিচ্চ-_স্বদেশ ছেড়ে, জন্মভূমি ছেড়ে, কলকাতায় এসে কাণ্ডতেণী 

তুর কবেছ_-মনে করে, আমি কি হলুম ! যেমন কর্ম তেমনি কল, এখন 

সিভিল জেলে চল, এ যাত্র। রক্ষা পেয়ে আসবে, তার জন্য ভেব না- এখনও 

যৎ্সামান্য কিছু আছে। শেষরক্ষে হচ্ছে না। পরিণাম এগ্ামানে বাস। 
এল সাহেব, নিয়ে এস। 

বেলিফ॥ কাময়ালং বাবু। ইউ উইল. হাভ এ নিউ কিউরিসিটি ইন্ ছি 

সিভিল শ্েল। ( নগেনকে লইয়া রসময় ও বেলিফছয়ের প্রস্থান ) 
থশ্টি॥ খুব চুটিয়ে থিয়েটার কর! গেল বাবা। অনেককাল মনে থাকরে। 

নটবব ॥ যানেজারীও খুব চুটিয়ে কলম, আক্কেল জন্মে গেল বাবা। যাহোক 

আমি সেজায় ছাড়চিনি, আমার মতন ম্যানেজারের নামে কলক্ক হবে? 
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গোটাকতক দেয়েমানুষ নাচিয়ে দিয়ে ড্রপ ফেলে দেওয়। যাক, তবু যাহাক্ 

কতকট। মান রক্ষে হবে। 

খটি॥ তাই কর, মধুরেণ সমাপয়েৎ চাই বইকি। 
নটবর ॥ মহাশয়গণ ! বাঙ্গালের থিয়েটার অ!র কত ভাল হবে বলুন? ঘ৷ 

দেখলেন তাতেই লুখী হয়ে বাঁড়ীযান। তবে আমি কলকেতার ম্যানেজার, 

আপনাদের নাচ গান ন। দেখিয়ে ছাঁড়চিনি। ( রঙ্গিনীগণের প্রবেশ । গীত ) 
নৃতন রঙে, নৃতন ঢঙ্গে হলো থিয়েটার। 

যবনিক৷ পড়ক এবার. বিভীষিকায় কাঙ্ধ কিআর॥ 

মিষ্টিমুধে বিদায় নিলে. 
প্রণটি খুলে বাহব! দিলে, 

ডাঞ্বো তোমায় পেটুরণ বলে থাকবে কেনা কর এভার॥ 
টমটী টমটা টমটী টম্ 
বম বম বম-ঝম ঝম ঝম 

গুডবাই ভাই যাই ঘরে যাই থিয়েটারের কি বাহার ॥ 

॥যবনিকা পতন ॥ 

অমরেক্্রনাথ রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক 

৬৪ ১৯১৩ খুষ্টাব্দেৰ মাচ মাসে ** একখানি নৃতন পঞ্চাঞ্চ নাটকেব রচনাকার্য 
'্সাবস্ত কবেন। গ্রস্থধানি রচনা সমাগত হইলে, ইহার কয়েকটি প্রধান 

ভূমিকার আুনেতাও নির্বাচন করা হয় । নির্বাচনের তালিকা £ নেপোলিয়ান-_ 

অমবেঞ্নাথ ক।উপ্ট --অমুতলাল বস্্ু ( অভাবে কাশীবাবু ), মার্শেল কারটে। 

__কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, সায়ান-__অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী, ইউজিন--গোপালদাস 
ভট্টাচাধ, জোসেফাইন-_কুন্ত্রমকুমরী, বোহেন-_নুলীল।ব।ল| । 

কিন্ত নুশীলার অন্তুস্থত। ও পরে তাহার অকালমৃত্যু নিবন্ধন, নাটকের 

বিহার্সাল বন্ধথাকে। কালের বিচিত্র গতিতে, যখন 'অমবেন্দ্রনাথকেও এপারের 

লীলাখেলা সাজ করিতে হয়, তখনও বইথানি অভিনীত হয় নাই। তাহার 

মৃতুঃর পর বাট বৎসরাধিক কাল গত হইয়াছে, কিন্তু নাটকখানি অগ্যাবধি পা. 

পীঠেব আলোক দর্শন করে নাই, অথবা মুদ্রিত হইয়া লোকলোচনেব সম্মুখে 

আবিভূ্তি হয় নাই। 9 
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ভ্ীত্ীরাষকষ্ পঙ্ ভরসা 
হস্য--৩র] চৈত্র--রবিবার-- শ্রীত্ীবা মকষ্দেষের-_ 

শুভ জন্মতিথি উৎসব দ্দিবসে-- 

নৃতন নাটকের রচনা-কা্য আরম করিলাম । (১৬১৯) 

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট 
প্রথম মঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

[ তুলন গ্রদেশেব সীমাস্ত-ফরাসী শিবির। তুলনস্থ ফবাসী সেনার অতি বৃদ্ধ 

সেনাপতি মার্সেল কাবটো,_-এবং লেনস্, মেশালা, বাধিয়ার, সেরুরি, ছুগেমি, 
অগেবো৷ জুনো প্রভৃতি সেনানীগণ-__সময় অপরাস্ণ। ] 

লেশস্॥ মার্শেল। বুঝছেন কি? 

কারটো॥ আব দাদ, বোঝাবুঝি কি বলো? বীবত্বের আর কদব থাকছেন! । 

চুনোপুটি পর্যান্ত যখন সেনাপতিব পায় পাচ্ছে ; তখন আমাদের মতন বুড়ো- 

হ1বন্ডা সেনাপতিদেব এ কাজ থেকে অবসব নেওদাই সঙ্গত হুচ্ছে। 

মেশালা॥। আচ্ছা নৃতন গবার্মণ্টের মতলবখানা কি? বাজাকে নিপাত দিয়ে, 

দেশে প্রজাতন্ত্র স্থাপন কবেছে বলে কি _-গ্রজা মান্তরকেই আস্কারা দিতে হবে! 

বাজধান'তে রায় প্রজায় যুদ্ধ বাধলে!। ফলে বাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হোলে] । 
সেই ন্ুযোগেই তো শত্রুরা তুলন "আক্রমণ করে একেবারে দখল করে বসেছে। 

কাবাটা॥ বল তোদাদা, বল তো? আমি গোবেচারী নিিবিবাদী মানুষ, 

নিশ্বষ্মণ হয়ে তুলনেব কেল্লায় বসে, সুখে হুচ্ছন্দে দিন গুজরাণ করছি -এমন 

সময় হঠাৎ এক দুর্যোগের বাত্রে--ওবে বাবা, গুড়ুম গুডুম তোপ! খবর 

কি? -__না, স্পেন আব শস্ত্রিয়া জলে স্থলে তুলনেব কেল্স' ঘেরোয্া করেছে। 

কাজেই সে ক্ষেত্রে বুদ্ধমানেৰ মত যুক্তি করে--একটি মাত্র ফৌজেব গায়ে 
একটু কাচ পেতে না দিয়ে_কেল্পু।টি শক্রর হাতে তুলে দিয়ে-_-আমার 
বুকের বক্তেব চেয়ে বেশী বিশ হাজ্ার ফৌজ নিয়ে মানে মানে তুলনের সীমান্তে 

সরে এসে দীাডালুম। তাবু পেতে নতুন করে আস্তানা গাড়লুম _ 

বা্ধিষার ॥ তারপর তো নতুন গবর্ষেন্টের হুকুমে আরে! বিশ হাজার ফৌজ 
নিয়ে তৃলন উদ্ধার কববাব জন্য আমর! কজন স্মাপনার সঙ্গে যোগ দিতে 'এলুম । 

কারটে।॥ আঁ হাঃ -তোমরা এলে-_-বেশ করলে; তাতে তে! আমার ছুঃখ 
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নেই দাদা। তোমরা এফ একছন এক একটা নামজাদা সেনানী ) তবু 

তোমরা! আমার তাবে রইলে। এই দেখনা কেন--তোমর! এসেও যখন কিছু 

হোলোনা--সবাই মিলে লঙ্বা দশট। মাস ধরেও যখন কিছু করতে পারা গেলনা 

--তখন গবর্ষেন্ট ফ্রান্সের প্রধান সেনাপতি মার্শেল মোরোকে পাঠালেন 3-- 

আমার সহযোগী করে, ওপরওয়!লা করে নয়! শত্রু সৈন্তের আধিক্য আর 

তোপের বহর দেখে তিনিও হাল ছেড়ে দ্রিলেন। তারপরে কিন। একটা ছুধের 

ছোঁড়া-_কেউ তার নাম জ!নেনা, ধাম জানেনা, যুগ্ধশান্ত্রের এ+ বি, সি-ও 

হয়ত সে চেনেনা--তিনি আমাদের সকলকার কর্তা হয়ে কাজ ফতে করতে 

এলেন। বলে--প্হাতী ঘোড়া গেল তল, ব্যাঙ বলে হোতায় কত জল”। 

এতে কি আর মান খুইয়ে তাব্দোর হয়ে সেনাপতিগিরি করতে প্রাণ চায় দাদা? 

হুগেমি ॥ এই য! বললে মার্শেল লাক কথাব এক কথা। আব এই ব্যাপাবে 

দাদা, তোমার আর আমার গয়েই, বেলী ঘ। লাগছে) কেননা আমর! ছুজনেই 

হচ্চি প্রবীণ। ছেলেবেলা থেকে এই কাজ কবে দুজনেই মাথার চুল 

পাকিয়েছি। এরা তো ছেলে ছোকরা গো; তবু আমাদেব নাবালক ওপর- 

ওয়াল।র চেয়ে এদের খ্যাতি ঢেব ঢের বেশী 

কারটো ॥ সে কথা হাজার বার-- হাজার বার। ওগো ছুগোমি ভায়৷ ধাঁল 

শোননা,--ওই ছোকরা নপোলিয়ন বোন।পার্ট আরও বিশ বছর এদের কাছে 

শিখুক-_তার পরে আমাদের কাছে এলে ঈডাক। 

জুনো॥ এটা কিন্ধ তোষামোদেব কথা হচ্চে মার্শেল সাহেব। মানুষ কখনও 

কি মানুষকে বড করতে পারে? ভগবান যাকে বড করে পৃথিবীতে 

পাঠান, গোড়া! থেকেই সৈ বড় হয়েযায়। নইলে ফ্রান্দদে শত শত নামজা? 

যোদ্ধ। বর্তমান থাকতে, ষহাশক্তিমান জ।"তীয় সভা এই অজ্ঞাতনামা খ্যাতিহীন 

যুবককে আপনাদেব মতন প্রবীণ সেনাপতিদের-- এমন কি ফ্রান্সের সর্ব প্রধান 

সেনাপতি মোবোরও অধাঞ্ষ করে পঠাবেন কন? 

তুগোমে ॥ . আরে ভায়। এটী আর বুঝলেনা। অ'ত সব বথা, মহারথী থাকতে 

ওকে কেন পাঠালে? সুপাবিশ-_ন্ুপারিশ--তার ওপব এই টুং টুং টুং_ 

ঘুস, ঘুস। ঘুমে আর স্ুপ।রিশে ফ্রান্সে এখন কোন্ কাজট! ন! সিদ্ধ হচ্চে গো? 

জুনে! ॥। তা হয়না ছুগোমি সাহেব । শুধু ঘুল আর সুপাবিশ মানুষকে কখনও 

ধড় করতে পাবেনা। সঙ্গে সঙ্গে যোগাতারও দরকার হয় বৈকি। ছুর্ধন 

আগে নেপোজির[লের সম্বন্ধে আমাবও এই রকম ধারণ ছিল; কিন্তু আজ 
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* 
সকালে পথের মাঝে হঠাৎ সেই পাগলা কাউন্টের সঙ্গে দেখা। সেই যে 
গো; সেই চশমা পরা আধ-পাগল! লোকটি _যাকে দুনিয়া শুদ্ধ লোক কাউন্ট 

বলে ডাকে । আমি আগে থাকতেই জানতুম-- লোকটার অঙজ্ঞান। বা অযাওয়। 

ব্ষিয় বা স্থান দুনিয়ায় কিছুই নেই--লোকটা সমস্ত পৃথিবীর খবর রাখে । 

কথায় কথায় আমি তাকে এই নেপোলিয়নেব কথ জিজ্ঞাসা করতে সে তার 

স্থদ্ধে যা ষা বললে ত। আম তো গুনেই অবাক। সেসব কথা সত্য হলে 

বলতে হয় _নেপোলিয়ান লোকটা একট] অসাধারণত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। 

কারটো | কি কথা সব গুনেছ হে জুনো ভায়া--বলেই ফেলনা শুনি; আমাদের 

জীবনেও দু-চ1বটে অসাধারণত্ব আছে হে। 

জুনো ॥ কাউণ্ট বললে _লোকটার জন্মস্থান কসিকা; ওর বাপ ছিল সেখান- 

কার উকি? ছেলেবেশ! থেকেই লো কটা যুদ্ধপ্রিয় ; যুদ্ধ চিত্রের ওপরই উনি 
জন্মঃল রয় যুদ্ধের নাম শুনেছ তে _যার মতন যুদ্ধ পৃর্থিবীতে কখনও হয়নি 

সেই মখ্যুদ্ধব ভয়ঙ্কর ছবি একখানা চাদরে আকা ছিল? গুর গর্ভধারিণী 
(সঈ ম্াযুদ্ধর তয়ঙ্কব পিত্রময় চাদবে ওঁকে প্রসব করেন। 

কর্টো॥ বাহবা দাদ! -দিব্গল্প তুলেছো।) তাহলে বুঝতে হবে বলে রয় 

যুদ্ধেব ছবি অশাকা চাদবে গ্রস্থৃত হয়েছিলেন বলে উনিও আবার একটা সেই 

রকম পুরনে। ট্রয় যুদ্ধেব স্থ্টি করবেন । 

জুনে! ॥ কাউন্টেব তো এই বকম বিশ্বাস মাশেল সাহেব। কাউণ্ট বললে _ 

সকল বিষয়েই লোকটা অসাধারণ যখন জে ক্রায়েনেব স্কুলে পড়তো তখন 

এক্বাব এমন শীত পড়ে যে সখানকাব লোকজন বাডী থেকে বেরুতে 

পাবাতা না মাষ্টাববা স্কুলে আসতে'না; ক্রমাগত বব পড়ে সমস্ত সহর 

সাদা হয়ে গিয়েছিল। সেই দুর্জয় শীতে স্কুলের ছেলেদের মাতিয়ে এই 
ছোঁকবা একট। ববফেব কেল্লা তৈবী করে ফেললে-- অবিকল কেল্লা । তার 

পব সেই বরফের কেল্ল।য় বংফেব গে।লাগুলি শিয়ে তার যুদ্ধধেল।। সে এক 

অদ্ভুঠ বাপাব। ব্রায়েশ থেকে তিন ক্রোশ তফাতের লোক শীতের তয় 

ত।গ করে শেপোলিয়ানেব যুদ্ধাখল। দেখতে আসতো । 

কাবটো | হা-হ12-হ1১--এ কথায় আর নৃতনত্ব কিংবা অসাধারণত্ব কি আছে 

তে জুনো ভায়া? ছেলেবেলায় আমরাও অমন ঢের ঢেলা ছেডাছুড়ি 

করেছি _ অনেকের বগ. পধন্ত ফাটিয়ে ছেড়ে'ছি। তা দাদা সে ছিল পাথর, 
অ।র এ না হস্ব নংফ--এইটুকু প্রড্দে বইতো নয়। 
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দুগোমি ॥ তাইতো; কথা ইতো৷ তাই - বিশেষ আর কি প্রত । 
জুনো॥ এ স্কুলে নেপোলির।নের একজন সহপাচী কি একট! অন্তায় কাজ 

করে মাষ্টারের বেতের ভয়ে একেবারে অধীর হয়ে ওঠে । নেপোলিয়ান 'তাঁকে 

বললে-_“ সামান্য হু'ঘা বেতের ভয়ে তুমি এত কাতর, ছিঃ! তার জঙ্গী 

বললে-_“মাষ্টারের বেতকে আমি বড় ভয় ঝকরি”। নেপোলিয়ান বললে-_ 

“যদি দরকার পডে তাহলে মাষ্টাবের বেত মামি অমন তিন দিন ধরে সইতে 

পারি।” শুনে তার সহপাঠী বললে-_“তাহলে তুমিই অপরাধট। নিজের 
ঘাড়ে নিয়ে আমায় রেহাই দাওনা কেন?” মেপোলিয়ান অক্সান ব্দনে 

বললে-_ “তাই নিলুম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো” । তাবপর মাষ্টাৰ ব্যাপার বুঝে 
নেপে।লিয়ানকে আসল অপবাধীর নাম করতে বললে । নেপোলিয়ান 

বললে--দসারারদিন চেষ্টা করলেও আপনি তার নাম জানতে পারবেন না। 

আপনি অপবাধীর সন্ধান করবেন না অপরাধের যা দণ্ড তা আমাকে দিন” । 

প্রকৃত অপরাধীর নাম প্রকাশ কবার জন্য মাষ্টার নেপে।লিয়ানকে তিনদিন 

ধরে বেত মেরেছিল -সাতিন মর্ধাসনে বেখেছিল; তবুও নেপোলিয়ান 

সঙ্গীর নাম করে নি। 

কারটে। ॥ এইতো ? তা এব ভেতবেওতো তেমন কিছু অসাধারণত্ব দেখলুমন। 

দুলে আমবাও অমন বীবত্ব ঢেব দেখিয়েছি গে!। একবার আমি ক্লাসের 
একটা ছোক্বাপ সোন।৭ ঘড়ি চুরি কবেছিলুম ; হাত আমাব এমন সাফাই 
ছিল যে, সেটাকে তার পকেট থকে তুদ্েই একেবাবে জুতোর ভেতর পুরে 
ফেললুম--বেমালুম গাফ! তাৰ পবে আমাব ওপব মাষ্টারেব সন্দেহ না 

হতেই জর্ববঙে সপাসপ, বেত তিন ঘণ্টাধবে বেত খেয়েছিলম। দ্রিগম্বর 

হয়ে কোট পেপ্টুলুন ছেডে ছিলুম--তনু দাদা একৃবারু কবিনি। তা তোমার 

নেপোলিয়ন্ তিন দিন বেত পেয়েছিল, আব আমি নাহয় তিন ঘণ্ট। খেয়েছি__ 

( কাউণ্টেব প্রবেশ ) 

কাঁউণ্ট ॥ তেমনি দেই ঘডিট। আত্মলাৎ কবে- তিনঘপ্ট|র তুচ্ছ প্রহ্থার স্মুদ- 

সমেত পুষিয়ে নিয়েছ-- সেটা বলো মাশেল দ।দা। 

জুনো॥ আরে বাহবা! মেঘ নাচাইতেই জলযে। তোমার কথাই এতক্ষণ 

হচ্চিল তে । 

কারটো॥ আরে- কে ও-_কাউণ্ট ভায়া যেহে। ক্ছুকাল যে ভায়ার কোনও 

খবরই ছিল না। বাঁল, "আছ কেমন? ছিলে কোথায়? 
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কাউন্ট ॥ আছি ভাল) ছিলুম, গাদায়। 
কারটে!॥ গাদ! আবার কি হেকাউন্টভাঙা।? 
কাউন্ট ॥ গাদা বুঝলে না দাদা? বই--বই- কেতাব; তারই গাগায় এড- 

দিন ডুবেছিলুম। 

কারটে!॥ কাডণ্ট আমাদের কেতাব নিয়েই পাগল । কেতাব নিয়েই আছে। 
কাউন্ট ॥ শুধু কেতাব তো নয় মার্শেল দাদা--সঙ্গে সঙ্গে সরাপের নামটাও 

করে!। পৃথিবীতে আমার মাত্র ছুটি বন্ধু--এক-ব্যাগ; দুই-বোতল। ব্যাগে 
-_কেতাব ; বোতলে-- সরাপ। কেতাব--পড়ি; সরাপ _ গিলি। 
দুগোমি ॥ দিব্যি আরামে আছ কাউণ্ট ভায়া! আচ্ছা ভায়া নেপোলিয়ানের 

ব্াাপ।রটা |ক বলতো শুনি; তুমিত, ছুণিয়ার সবই খবর রাখো; বলতো 
ভায়া ও লে।কট। খামক। জেন।পতির পায়াটা কে।থ। থেকে পেলে? 

কউণ্ট॥। আরেছ্যঃ! ওর কথা আর কও কেন দারদা! ও একটা বন্ধ 

পাগল। ঠিক যেন আমাবই জুড়ীদার। আমি তে পাগল, ও আবার 

আমাব চেয়েও পাগল । আমি বই পাগল1; ও কাঙ্জ পাগলা! আমার 

পড়া শেষ পাই; ওর কাঞ্জেরও জীমা নেই। এই দেখনা কেন--তোমর! 

এখানে তাবুর ভেতর ধিব্যি মশগুল হয়ে গল্প-গণ্গেল কোরছো, আর এ 

লোকটা চাকগদেএ বেহদ্দ হয়ে সেনা-নিঝাসময় ঘুরে বেড়াচ্চে। ভাড়ারী 
ব্যাট সৈন্দের ঠিক ঠিক রসদ দিচ্ছে কিনা, প্রহরীগুলে। ঘ'!টিতে বসে বিমচ্ছে 
কি কাজ করছে, রুম সেনাদের কি ভাবে চিকিৎসা হচ্ছে, ঘোড়াগুলে। কত 

করে দান! পাচ্ছে, ঝামান-বন্দুক-গুলি-গেলা কি রকম অবস্থায় আছে--এই 

সমস্ত বঙ্গে তর্দারকে লে(কটা খেটে মরছে । জাদরেল সেনাপতি যে এসব 

কি তার কাজ দাদ11 বিশ পচিশ টাকা মাইনের কেরাণীরাই তে। এই সব 
তদ|ংক করে বেড়ায়। সেন।পাঁত বুঝ ফুলিয়ে ঘোড়ায় চেপে দুরপীন কসবে 
আর হুকুম চালাবে এই তো আনি; হতভাগা পৈম্তের দল খাচ্চে কি 
গুকোচ্চে_তাদেখ রসদ মেরে ভাড়াবী ব্যাটা ছু পন্নসা পাচ্চে কি ন! পাচ্ছে 

এব নোংরা কাজের সন্ধান কি কোনও ভদ্রলোকে কখনও রাখে দাদা? 
কাওটো॥ ছোট লোক! ছোট লোক! ছোট ঘবের ছেলে। নইলে ভায়াহে 

প্রবৃত্িট৷ অমন শীচ হবে কন? 

কাউন্ট ॥ আরে ছ্যা, ছ্যা। ছা। ঘেরার কথ!--ঘেরার কথা) না বল্পেও নর 
--তবে বলি একটা কথ! শোনে) শুনলেই তোমরা সকলে লাফিয়ে উঠবে। 
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,নেপোলিয়ান যখন প্যারিসের যুদ্ধ বিদ্যালয়ে ভ্তি হয়-তখন সেখানে অনেক 
বড় ধড় ঘরের ছেলে পড়তে , তাদ্দের এক এক জনের জন্যে সাতট৷ করে 

চাকর বরাদ্দ ছিল; এক একটা ঘোড়ার সঙ্গে তিন তিনটে সহিস খাটতে] । 

বড় ঘরের ছেলেদের এ বড় মান্ুধী গুর সহ্ হোলনা; উন সরাসরি গবর্মেণ্টকে 

এক কড়া চিঠি লিখে জানালেন-_স্কুলে যাবা ছাত্ররূপ যুদ্ধবিদ্তা শিখছে, তাদের 

এত নবাবী কেন? তাদের আবার চাকর কেন? চাকরের কাজ তারা 

নিজে করুক, নিজের অস্ত্র শস্ত্র নিঞ্জে সাফ করুক। চিঠি পেয়ে তো গবর্মেন্ট 
অবাক! 

কারটো॥ বল কি হেভায়া-য়া? ছি, ছি, ছি, এই রকম নীচ প্রবৃত্তি যাব 

»-০সই ফোটলোক ছড়ার অধীনে আমদের কাজ করতে হবে? নাঃ 

আজই আমি কাজে ইস্তফা দিয়ে প্যারিসে ফিরবে যাবো । 
কাউণ্ ॥ ওর পাগলামীর কথা কত আব বোলবো 2 আর একটা কথ! শোনে 

- যখন ও লেফ টেনাণ্ট, হয়ে দেশে ফিবে গেল, তখন কগিকার শসনকর্তী। 

পাওলি ওকে ডেকে বললেন-- “তুমি ফ্রান্স গবর্মেন্টের কাজ ছেডে দাও, 

আম ফ্রাম্সেব শত্রুদের সে যে!গ দিয়ে কসিকা স্বাধীন কোববো তুমি 

আমার সঙ্গে ঘোগ দাও, কসিকাব অর্দেক তুমি পাবে”। এ প্রস্তাব গুনে 

লোকট একেবাবে বেগে আগুন। পাও'লকে বিশ্বাসঘাতক বলে গাল দিলে। 

পাওলি তখন ওর ঘব-বাড়ী ভেজে, চুরমার করে-_ ওকে, ওব মাকে, ওর 

ভাই, বোন ইত্যাদি সকলকে ক্সিক। 'থকে দৃব করে তাড়িয়ে দিলে। তগন 

ও নিতান্ত অনাথেব মত পযারিসে গিয়ে ওব নিজের কশচা মাথার দায়ীত্বে__ 

এধানকাব গ্রধান সেনাপতির পায়া পেয়েছে । গব্মণ্টকে ও স্পষ্টই বলেছে - 

আমি নতুন সৈন্য চাইনা, টাকা চাইনা,-- চাই কেবল, তুলনেব সীমান্ত অঞ্চলে 
ষে চল্লিশ হাজার সৈগ্ঠ নিতাস্ত অকন্মণি। অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের সম্পূর্ণ 

অধাক্ষতা' তাহলেই দিন সষ্চাহের মধো "আমি তুলন অধিকার কোববো। 

না পারি প্রাণদণ্ড গ্রহণ কোরবো । গবর্মেণ্ট দ্বেখলেন এ এক মন্দ সুযোগ 

নয়; কাজেই সম্মত হলেন । প্রধান সেনাপতি করে নেপোলিয়ান বোনাপা্টকে 

এখানে পাঠালেন । (মার্শেল মোরোর প্রবেশ) 

মোরো॥। আঃ-কি আপদ! এখানেও নেপোলিয়ান। যেখানে যাবো, যে 

দিকে ফিরবো--সেইখানেই এই অর্ববাচীন, খ্য/তিহীন যুবকের নাম? এতো 
বড় জলা তনে পড়া গেল দেখছি। 
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কারটো॥ ব্যাপার কি মোরো ভাগ্া-বাযাপর কি--হয়েছে কি? : 
মোরে! ॥। আর হবেকি! এই পাগলা নোপোলিয়ানের জাল।র অস্থির হওয়া 

গেছে। হততাগ! সৈম্তগুলোকে পর্যস্ত ক্ষেপিয়ে তুলেছে। প্রত্যেক সৈন্তের 

মুখে এখন নেপোলিয়নের নাম ফিরছে। 

কাউন্ট ॥ তবে তো ভারী অন্ত।য় হয়েছে । যে মুখে তার! দিনরাত ক্র্যান্তী আর 

বিস্কুট গু'জে, মজগুল হয়ে প্রণগ্লিনীর প্রেমের কথা কইতো, এখন সে মুখে 
সেনাপতির গুণগান করছে। এতো ভারী--ভারী -অতিভারী অন্তায়। 

কারটো॥ হা হে কাউন্ট ভারা-তুমি না বললে নেপোলিয়ান গভর্মেন্টের 

কাছে অঙ্গীকার করেছেন যে--তিন হগ্ার মধ্যে তুলন উদ্ধার করবেন-_-ন 

পারলে প্রাণদণ্ড নেবেন? তা, সে তিন হগ্চার কতগুলো দিন কেটে গেছে, 

তিনি তার কিছু খবর রেখেছেন কি? 

কাউণ্ট ॥ তিনি রেখেছেন, কি, ন। রেখেছেন--তা তিনিই জানেন। তবে 

আমি এইটুকু জানি_তার অঙ্গীকারের তিন হপ্তা অতীত হতে আজকের 

এই বাতটুকু মাত্র বাকী । 

কারটে!॥ ব্যস্--ব্যস্--ব্যস্--তা হলেই কাজ করস আর কি! 

মোরো॥ আমাব আশঙ্কা হয়__পাছে এই খামখেয়ালী, ক্ষ্যাপ৷ সেনাপতি বলে 

বসে-_-আজ রান্রেই তুলন উদ্ধার করা চাই। ( নেপথো উচ্চ তুর্ধাধবনি ) 

সকলে ॥ ( সবিম্ময়ে ) এ কি! 

মোরো॥ এর অর্থকি? ( নেপোলিয়ানের প্রবেশ ) 

নেপো॥। এর অর্থ--আপনারা এখন যে অবস্থায় এখানে অবস্থান করছেন, 

সেই অবস্থায় এখনই যুদ্ধষাত্র! করুন। 

মোরো॥ যুদ্ধযাত্রা! কোথায় যুদ্ধ! যেতে হবে কোথায়? 

নেপো॥ আপাততঃ তুলনের কেল্লায় ; আজ রাত্রেই তুলন অধিকার করতে 

হবে-তার পর কোথায় যেতে হবে; সে কথা কাল প্রথতে আপনার! 

অবগত হবেন। | 

মোঝেো॥ ( সহঘেগীদের প্রতি ) শোনো! . 

নেপে।॥ সেনানীগণ ] আশা করি আপনারা সকলেই আমার আদেশ 

পালনে গুস্তত ৷ 

মেরো ॥& সেনানীগণ আপনার মত ক্ষিপ্ত হন নাই যে আপনার আদেশে 

অস্রনবদনে সক্ষাৎ মু ্যুর মুখে ধাবিত হুবেন।। 
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নেপো॥ মার্শেল মোরো! আপনার জানা উচিত- যুহক্ষেঞ্জে সেনাপতির 

আদেশ পালনে সেনানী মাত্রই বাধ্য। 

জোরো॥ সেন্তায়-অন্তায় বিচায় করে। 

নেপো॥ ন্যায়-অন্যায় বিচার সেনাপতির বিবেচা--সেনানীয় নয়। সেনা- 

পত্তির আদেশ প্রত্যেক ফেনানীর শিরোধাধ্য। আপনারা আমার আদেশ- 

পালনে গ্রস্তত হোন। 
মোরো। এ আদেশ পালন বর্ব্ধার পূর্বে আমি এখানকার কাধ্যে ইন্তফ। দিয়ে 

এখান থেকে প্রস্থান করতে প্রস্তুত। 

নেপো॥ আপনি প্রস্তুত হতে পারেন; কিন্তু মার্শেল মোরো--এমন সঙ্কট 

সময়ে আপনার মতন বিজ্ঞ বন্ধুকে পবিতা!গ করতে আমি প্রস্তুত নই। 

যুদ্ধের সময় যোদ্ধার পদত্যাগ প্রার্থন। সর্বত্র নিস্কল। 

মোরো ॥ আমার অনিষ্ভায়, আমাকে এই অজাযুছে প্রবৃত্ত করে - এমন স্পদ্ধী 

কে রাখে? 

নেপো ॥ আমার চল্লিশ সহন্্র সৈন্য । 

মোরে ॥ কখনই নয়; আমিও একদিন ওই সৈন্যদের ওপব আধিপত্য করেছি; 

ওরা আমাকে ভয় কবে, ভক্তি কবে, শ্রদ্ধ! করে _ - 

নেপো ॥ কিন্তু অবাধাতার অপরাধে আমার আদেশে জ্বলস্ত গোলার আঘাতে 

যদি আপনার জীবন প্রদীপ বির্বাপিত হয়-_- তাহলে ওই চল্লিশ সহত্র সৈন্য 

নিরধিবকাব চিত্তে, শবি5ল নেজ্ধে আপনাব মবণ দর্শন কবরবে। আব আমি 
যদি এখন ওই জমগ্র সৈশ্তকে পর্বতের অতুাচ্চ শৃঙ্গ থেকে অন্ধকার গহ্বরে 

পশ্তিত হতে আহ্বান করি-_উত্ত/ল-তবজ-সন্ব,ল সাগরবক্ষে কিবা সহস্ম শিখাময় 

অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতে বলি শক্রুর অজন্র গোলা বৃষ্টির সম্মুখে প্রাকারের মত 

দণ্ডায়মান থাকতে আদেশ করি_অগ্নবদশে তা পালন করবে। 

কারটো॥ শামি তবে একটা কথা বলি; এই চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে, অসংগা 

রণপোত কর্তৃক রক্ষিত তুলন দুর্গ দখল কবতে যাওয়াটা কি অসম্ভব য়? 

নেপে।॥ অসম্ভব! সংস।রে কিছুই অনস্তব শয়--সমস্তই সম্ভব! এই সম্ভব 

একুশ দিন পূর্বের আপনাদের কাছে অসম্ভব বলে বিবেচ্য ছিল। তার কারণ 

-- তখন সৈন্তগণ পূর্ণমান্রায় আহার পেতনা-_-অদ্ধ?সনে থাকতো। বসন 
পেতোনা- নগ্ন দেহে থাকতো । মগ্য পেতোনা--জলেই সে অভাব মেটাত। 

তাই তখন সম্ভব অসস্ভব হয়েছিল। বিস্তু আজ এ আহার, বসন আর 



অভিনগ্ন ১ ৬ 

মগ্ঘের প্রভাবে ক্ৃত্তিযুক্ত ; এধন এ কার্ধা আর অসস্ভধ নয় 
কারটো॥ যযা-সেকি! ষৈম্তরা আহার পেতনা--ম্ষ গেতনা--ঘে কি? 

অভাব তো ছিলন1। 

নেপে!॥ অভাব ছিলন! সত্য-_কিন্ধু যুদ্ধের সময় যার! প্রাণ দিয়ে মান বাচান় 

--তারাই পেতোন! এইটুকু আশ্চর্য! কেন যে পেতোনা--এই তার সাক্ষ্য 

দেখুন-_- ( ভাগ্রীকে লইয়া দুইজন প্রহরীর প্রবেশ ) এই নরাধম সৈম্াদের 
আহার্যা বাজারে বিক্রয় করত, অর্দের পরিবর্তে জল খেতে দিত, পোধাক 

পরিচ্ছদ দেশে রগ্াানী করত; অথচ এমন গুরুতর বিষয়ে ক।রুর দৃরি ছিলন!। 
একে সৈন্তদের সন্মুখে তোপের মুখে উড়িছে দাও । 

ভাগু।ণী॥ রক্ষা করুন-__ক্ষমা করুণ-_ দয় করুন-_- 

নেপো॥। এ অপবাধের মঙ্জনা নেই, এখনই একে নিয়ে যাও। (ভাগ্ডারীকে 

লইয়া প্রহবীন্ঘয়ের প্রস্থান ) গভর্মেপ্টের অর্থ উপভোগ করে দীর্ঘদিন ধরে যার! 

এই ভাবে কত্তুলোর ব্যভিচার কবে অসচে--এই তাদর আদ দণ্ড । লৌহ 

হস্তে আমি এই সমর বিভাগের সমস্ত অবাধ্যতা ও অন1চারের এই ভাবে 

উচ্ছেদ করব। 

মোবো ॥ (ম্গতঃ ) গতিক ভাল নয়--.এখন নরম হওয়াই সঙ্গত । (প্রকান্ড) 

আমি আমাব মত পরিবর্তন করলুম; যুদ্ধযাজ্জায় আমি প্রস্তত। 

কারটো ॥ সেনাপতি বোনাপ।্ট! আমি বয়সে বৃদ্ধ হলেও--তোমার তুলনা 

আমি হস্তীমূর্ব ছাড়া আর কিছুই নই। আমার বড় অহঙ্কার ছিল--বন্নস 
মানুষকে বড় করে- চুল পাকলেই বুদ্ধি বাড়ে; কিন্তু তা নয়__ তোমার 
ব্ছদণিতা আর অসাধারণ তৎপরতা দেখে বেশ বুঝতে পারছি---বরসে 

মানুষ বড় হয়না; যে বড় হবাধ সে গোড়া থেকেই বড় হরে আসে। 

এই আমার তরবারি আমি তোমাব পায়ের তলায় রাখছি_তৃমি এ বৃদ্ধকে যা 
বলবে তাই আমি কোরবো। (মোরো ব্যতীত নেপোলিয়নের পদতলে 

সকলের তরবারি রক্ষা ) 

বেপে। ॥ সেনানীগণ ! আমি আপনাদের যথাযোগ্য অভিবাদন করে তরবারি 

গ্রহণ করতে অনুরোধ করাছ। আপনারা সকলে তরবারি গ্রহণ করে 

তববারির মর্যাদ। রক্ষা! করুন । 

সেনানীগণ ॥ ধন্যবাদ ! 

নেপে। 8" শচুন.-আকাশের যে রকম মঅবস্থ। দেখছি--তাতে অতি শীত ভীষণ 



ক্র, 

ইদেরগের স্ভাবন! | . হতর!ং ইর্ধো!গের -সাছাষো হর্গী আফেঘণ আমাদের 
'ংধাধ অনুকূল হবে। আমি যুদ্ধন্থলের কতকগুলি মানচিত্ প্রস্তুত কছেছি। 

অংসনীঝ। গুত্যাকে কি ভবে, তি অবস্থা) কৌন পথে বত সৈগ্/ নিয় 
'্াবেন--ন্থ স্ব মানচিত্রে চিহ্িত অংশ দেখেই ত| বুঝতে পারবেন। এই নিন 
- দেখুন! ( মোরে ব্যতীত সকল সেনানীকে এক একখানি মানচিত্র প্রদান ) 

জুনো॥ আপনি তাহলে কোথায় থাকবেন? 

নেপো॥ কেল্লার পূর্ববভাগে _ষে দিঝকার মানচিন্র আমি সংগ্রহ করতে পারিনি 
-্সেই দিকেই আমার স্থান । 

জুনে ॥ সে কি মানচিত্র পাননি--অথচ সে পথে আপনি নিজে যেতে চাচ্ছেন? 

সে পথ নিশ্চয়ই বিপদসঙ্কুল। 

নেপো॥ যে পথ বিপদসন্কুল সেই পথই সেন।পতির অবলম্বনীয় বন্ধু। 
কাঁউণ্ট ॥ আপনি কি তুলন হূর্গের পূর্ব দিকের মানচিত্র পাননি? 
নেপো॥ আপনি কে 2 

কাউণ্ট॥ অমি কাউণ্ট। 

নেপো॥ কাউন্ট! কোথাকাব কাউণ্ট আপনি? 

কাউণ্ট ॥। আমার নামই কাউন্ট। 

নেপো॥ আপনি এখানে কি করতে এসেছেন? 

কাডণ্ট ॥ ফ্রাঙ্গের বিপর্দে আমার দ্বাবা যদি কিছু উপকার হয়--তাই করতে 

এসেছি । 

নেপো॥ আপনার কাছে এ সময় ফ্রান্স কি উপকাব প্রত্যাশ! কবতে পারে? 

কাউণ্ট॥ আপনি বা চান--যা পেলে আপনার উপকার হয়--ফ্রান্সের 

মুখোজ্জল হয় _তুলন ছুর্গের মানচিত্ঞ। 

নেপে।॥ সে কি--আপনি ছুর্গের মানচিত্র দেবেন? 

কাউণ্ট॥ ( ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া) এই দেখুন ;- এই হচ্ছে পূর্বদিকের 
মানচিত্র ; পূর্ববদ্দিক সমুদ্রের উপকূল ;-_এই দেখুন পাচখানা বণপোত-- 

প্রত্যেকটায় পচিশটা কামান-__ পঞ্চাশজন সৈগ্। 

নেপো॥ (তীক্ষু নয়নে কাউন্টের দিকে দৃষ্টিপ। তপূর্ববক ) মহাশয়! আপনি 

নিশ্চয়ই কোনও ছল্সবেশী রাজনী তিক ; আপনার প্রকুত পরিচয় দিন । 

কাউন্ট ॥ আমার পরিচয় পূর্বেই দ্িয়েছি-_আর কিছু বলবার নেই। 

নেপো॥। আপনার নিজের জন্ত, কিছু গ্রার্থন। আছে ? 
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উট ॥ কিছু না। 
পো॥ আপনার স্ত্রী পুত্রের জন্য 1 

উণ্ট॥ আমার স্ত্রীপুত্র নাই; এই বই আব বোতল ছাড় দুনিক্নায় আমার 
কিছু নাই? সুতরাং পার্ধিব প্রার্থন! কীর জন্য করব ? 

নেপো॥ কিন্ত আপন!র কাছে আমার এক প্রার্থনা আছে; আপনাকে তা 

পুর্ণ করতে হবে। 

কাউণ্ট॥ এ রহন্ত মন্দ নয়! আচ্ছা বলুন। 

নেপো॥ আমি আপনার সাহাষা-প্রত্াশী; আপনি পার্থচর ব্ূপে আমার 

সঙ্গী হন--এই প্রার্থন।' 

কাউণ্ট॥ তাতে আমাব আপত্তি নেই; কিন্তু অমি একটা বন্ধ পাগল, তার 

ওপর মাতাল ) বই আর মদ যোগাতে যোগাতে আপনাকে কিন্তু হায়রাণ 

হতে হবে। 

নেপো॥ উত্তম--সে ব্যবস্থা সুন্দর ভাবেই হুবে। আপনি আমার সঙ্গে 

আস্ুন। আপনাব! সকলে দ্ব ন্ব কর্তব্য বুঝতে পেবেছেন? 

সকলে ॥ হ্যা বুঝেছি। 

নেপো॥ তাহলে আপনাবা অগ্রসর হোন-_-ঘথ।স্থানে সাক্ষাত হবে। (অভি- 

বাদন পুর্ববক্ক মোরে ব্যতীত সেনানীগণেব প্রস্থান ) মার্শেল মোরে ! আমাব 

দ্বিতীয় আদেশ পযাস্ত আপনি এই স্থানে অবস্থান করুন। আন্মন কাউণ্ট। 

( কাডণ্ট ও নেপোলিয়ানের গ্রস্থান ) 

মোরো॥ এতো! দেখছি বন্দীবই নামাস্তর। লকল সেনানীকে ঝ।ধ্য করে কৃট- 
কৌশলী নেপোলিয়ান আমাকে এখানে রক্ষীদের নজরবন্দী করে রেখে গেল। 
হায়, হায় -আমাব মরণই মঙ্গল ছিল। (প্রস্থান ) 

দ্বতীয় গর্ভাঙ্ক। 

(তুলন দুর্গেষ এক অংশ । পার্থ সমুদ্র বক্ষে রণপোত; তুলন ছুর্গেব সেন।পতি 

ও গোলন্দাজ সৈম্তগণ ১ গোলা বর্ষণ বিছ্বাৎ-বৃষ্টি-ব্জুপাত) ৷ 

পেন।পাঠ॥ (দৃবপীন কষিতে কবিতে ) খুব হু'সিয়ার; সা'সিয়ারে ভোপ দাগতে 
থাক্ -শক্রু এমে পড়েছে; শত্রর গোলায় আমাদের দক্ষিণ পাশের হুখ।ন। 

জাহ!জ ডুবে গেলো 

১ম গোলন্দাজ ॥ শক্ররতো সন্ধান পাচ্চিনা হুজুর _আন্দাজেই তোপ দাগছি। 

( হস! বন্দুক+্েণে আওয়।জ; সেন(পতর পতন )-.নেপে!লিক়ান, কারটো, 
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জুনো ও সৈম্তগণের প্রবেশ, গেলন্দ।অগণকে তরবারি হস্তে আক্রমণ; 
তাহাছ্ের সমুদ্রবক্ষে পতন ) 

বেপো 1 সমস্ত তোপ ফিরিয়ে ফেলে। - দুর্গের দরজ। লক্ষ্য করে দগতে থাকো) 

পচ মিনিটের মধ্যে সিংহদ্ার চূর্ণ করা চাই। ( সাঙ্কেতিক নীল আলোক 

প্রদশন ) মাশেল কারটো! কাধ্যোদ্ধ।র হতে আর বিলম্ব নেই 7 সেনানীগণ 

কেল্তুর "অপর পার্থ আক্রমণ কবেছে। তোপ দাগে তোপ দাগো! দরজা 

চূর্ণ করো। ( গোলা বর্ষণে ছুর্গবার ভগ্ন হুইয়া পতন; সসৈম্তে নেপোলিয়ানের 
জাহ।জ হইতে অবতরণ - জানু পাতি তরব্ধার দ্বারা ভূমি চুম্বন ') মার্শেল 

কারটে1! আমবা অসম্ভব সম্ভব করেছি। তুলন উদ্ধার করেছি ! সৈম্যগণ 

দুর্গশিরে ফ্রান্সের বিজয় পতাকা উড়িয়ে দাও। চলুন মার্শেশ--আমর! 
দুর্গে-প্রবেশ করি। ( সকলেব প্রবেশ ) 

তৃতীয় গর্ভান্ধ 

(বাজপথ: পল।তক স্পেনীয় সৈন্তগণ গীত ') 

বাপের পুণো-ভাগ্যে, ভাগে। বেঁচে গেছে আন। 

পিট্টান এখন দিচ্ছি দেশে, বাজিয়ে কসে ছেলাম॥ 

ভেবেছিলেম - ক্রমে ক্রমে করব দেশট। গ্রাস, 

কোথা থেকে বোনা এসে, করলে তায় শিরাশ, 

মিটলে!না তো মনেব আশ- হলেম নাতান। 

লড়ায়ে আব নইক রাজী, ফবাসীর! বড়ই পাজী, 
এপন ছাড়া পেয়ে কেঁদে বাচি--প্রাণ ঝড় মূল্যবান ॥ * 

(* এই গানটি বদলে দিয়ে “৬৩ ৭7০ ০৮: 138) এই ইংরেজী গানের 

অশ্করণে গীত বচণার ইচ্ছা ছিল অমরেজ্্রনাথেব ) 
( কাউণ্টের প্রবেশ) 

কাউ ॥ এই যে শিয়ালভাক্ারা! রাসভ লাঞ্কিত গলায় ইতিমধোই গান শুরু 

করে দিয়েছ যে দেখছি। 

১ম সৈম্য ॥ আররে--এসে!, এসো কাউণ্ট দাদা! কি রসাল গান বেঁধে দিয়েছ 

দাদা! তোমার গানকেই সম্বল করে দেশে পিট্টান দিচ্ছি। 
কাউণ্ট ॥ কেমন গান বেধে দিয়েছি বলো? দেখো এক কাজ কর, এই গান 

গাইতে গাইতে একেবারে সোজান্জি দেশে চলে যাও? দেশের রাজা 

তোম।দের গান শুনে দুশে বাহবা দেবে। 
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২য় সৈগ্য॥ ঠিক বলেছ দাদা; আয় ভাই সব--আবার গাই-_বাধনদারের 
সামনে দীড়য়ে-_'আয় ওঁকে একব।র শুনিকে দ্িই। ( সৈম্গণের সনৃত্য প্রথম 

ছল্স গীত ও স্পেনীয় সেনাপতির প্রবেশ ) 

সেনাপতি ॥ হুতভাগ্য ফেরুর দল! কেল্লাটা ফরাসীদের হাতে তুলে দিঘ্ে-_ 
তফাতে এসে গান গাওয়া হচ্চে। ভারী আমোদ দেখছি ষে। 

কাউণ্ট॥ সেন।পতি সাহেব দেখছি যে আকাশ থেকে নেমে একে । এদের 

অজ সত্যি সত্যি আমোদেব দিন নয়কি? ঘাড় থেরে একটা বন্ধ নেমে 

গেছে-_বহছুক্চাল পবে দেশে যেতে পাচ্ছে--প্রেমিকা পত্বীদের বিধ্মুখ 

চোখের সামনে চক চক্ কবছে--কার্জেই গাইছে আর নাচছে। তুমিও 
গান ধবো-_ঠাং তুলে নাচো। 

সেনাপতি ॥ ও বুঝতে পেরেছি এ সব তোমারই কীন্তি; তুমিই এদের নাচাচ্ছ; 
এ গানও বোধ হয় তোমার বাধা। 

কাউন্ট ॥ মিখা। কথা বোলবেো। কেন দাদা_ আমি বই তোমার দলের ভেতর 

আর ব[ধনদদ।র কোথমু? 

সেনাপতি ॥ তুমি আমাদের গালগাল দিয়ে গান বেধেছে! । 

কাউন্ট ॥ গালাগাল? তোমব। হচ্ছ--ধোদ্ধা, বীরপুরুষ। তোমাদের গালা- 

গল দেবো-- আমার কি এতবড় যোগ্যতা হবে? 

১ম সৈন্য ॥ না হুজুব, গালাগাল কোথা; দিব্যি রসাল গান--গাইলে গলের 

দুকস্ দিয়ে রস গড়িয়ে আসে । আচ্ছা গানটা বলি শুশন দেখি £-- 
“বাপের পুণো-ভাগ্যে, তাগো বেচে গেছে জান। 

পিটুটান এখন দিচ্ছি দেশে, বাঁজিয়ে কসে ছেলামপ ॥ 

জেনাপতি ॥ এর মানে কি রে গাধা? এর মানে হচ্চে এই--আমরা বাপঘাদার 

পুণো, প্রাণ বাচিয়ে-_ শক্রুদেব পেলাম ঠক্চতে ঠৃকতে দেশে পালাচ্ছি। 
২য় সৈন্য । তাই নাকি? আচ্ছা, এবার শুনুন দেখি £-- 

«ভেবেছিলাম ক্রমে ক্রমে করব দেঁশটা গ্র।স, 

কোথ! থেকে বোনা এসে করলে তায় নিরাশ”। 

সেনাপতি ॥ নাঃ এ ভয়ঙ্কর ব্যাপার! কাউন্ট আমি তোমায় বন্দী করলুম। 

ক।উণ্ট ॥ বন্দী করতে হবেনা, কোথায় যেতে হবে বলে।। 

সেনাপতি ॥ আমাদের সজে চলো-_ধবরদার--এ গান আর কেউ গেওনা--- 

চলে এসে। -নাইসের দিকে কুচ করো । (সফলের প্রস্থান ) 
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চতুর্থ গর্ভ।স্ক। 

(নাইল-_রণস্থল ) 
( কামানের যুদ্ধ চলিতেছে ; নেপোলিরানের গোলোন্াজগণ কামান দা গিতেছে, 

শত্রু পক্ষের গেলাও আসিতেছে 7-- অদূরে বৃক্ষতলে নেপোলিযান দণ্ডায়মান 

অবস্থায় পত্র লিধিতেছেন ; দক্ষিণ পার্খে মসীপাজ্র হস্তে মুরাট ; বামে পঙ্র- 

বাহক, সৈনিকগণ দণ্ডাক্মমান, পশ্চাতে রক্ষী লৈনাদল । ) 

নেপো॥ (১ম পত্র বাহকের প্রতি) মার্শেল কারটোকে এই পত্র দাও; 
অশ্বারোহনে হাওয়ার আগে ছুটে যাও। (২য় "পত্র লিখিয়া ২য় বাহকের 

হস্তে দিয় ) তুমি কাণ্জেন ছুগোমির কাছে যাও। (৩য় পত্র লিখিয়া ৩য়, 
বাহকের প্রতি) সেনানী সেরুয়ী,_ ছুটে যাও। (৪র্থ পত্র লিখিয়া ৪র্থ 
বাহকের প্রতি) লেফটেন্যণ্ট জুনো-_ (৫ম পত্র লিখন_ সহস৷ সম্মুখে 

জলস্ত গোলা পতন ) 

মুবাট ॥ বাং, বেশ হয়েছে কাচা লেখাগুলে। শুকোবার জন্য আব বালি 

কুড়োতে হবেনা । গোলাটা এখানে এসে পড়াতে বালিগুলো আপন! 

আপনি আপনার লেখার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে । 

নেপো॥ কে তুমি যুবক _আমাএই অন্তরের কথ৷ গাকর্ষণ করে প্রকাশ কবলে । 
তোমাব কোনও উপকার করতে পারি কি? 

মুরাট ॥ আপনি সেনাপতি, ইচ্ছ। করলে আপনি কিনা করতে পারেন । 
নেপো॥ তুমি মসীপাত্র ফেলে দাও, এ কাধা তোমার নয়, তুমি আমার 

সহযোগী হবার ঘোগাপান্র। 
মুরাট ॥। এখনও তো আমি আপনার সহযোগিতাই করছি) আপনি লিখছেন 

আমি মসীপাত্র ধরে দ।ডিয়ে আছি। 

নেপো॥। আমাব লেখা সমাপ্ত তয্েছে (৫ম বাহকের প্রতি) শোন! লেফ টেন্াণ্ট 

বাধিয়াব। (পক্র লইরা ৫ম বাহকের প্রস্থান) সাংসী বন্ধু! আমি 
তোমাকে এক বিপদ সন্কুল কাধে নিযুক্ত করতে চাই ; স্পেন, অস্ত্িয়া আর 

সার্দেনিয়াব সম্মিলিত সৈগ্ভের সে আমদের সংঘর্ষ হচ্চে তা বোধ হুয় বুঝাতে 

পারছে।; সমন্ত মগডেলো জুড়ে শক্রু সৈনা অবস্থান করছে; তোমাকে এখনই 

সেখানে যেতে হবে _শক্র টলনা কি ভাবে অবস্থান করছে-_-তাদের কত “সন্য 

যুদ্ধক্ষত্রে নেমেছে তা জেনে আসতে হবে) পারবে? 
মুবাট ॥ যথা আজ্ঞা, আমি এখনই চল্লেম। 
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নেপে।॥ ঈড়াও--ও রকম সম্বটস্থলে ফরাসী £সনোর পরিচ্ছেদে যাচ্ছ কি 
সাহসে? ছদ্মবেশে যাও। 

মুর/ট ॥ এ আদেশ করবেন না সেনাপতি! আমি গোয়েন্দা নই--যোদ্ধা!। 

আমার এই সৈনিকের পরিচ্ছেদেই আমি আমার কর্তব্য পালন করতে যাবো? 

আর যদি ফিরতে না পারি-_ক্ষতি কি? নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সৈনাদলে 

আমার মতন পৈনোব স্থান পুর্ণ করবাব লোকের অভাব নেই। 

নেপো॥। তোমার নাম? 

মুবাট ॥ মুরাট। 

নেপো॥ আজ থেকে কর্মক্ষেত্রে তৃমি আমার সহযোগী । 
মুবাট ॥। আজ থেকে আমি আপনাকে আমার উপাস্ত দেধতা জ্ঞানে পূজা 

কফোববে। এখন আদেশ করুন আমার কর্তব্য পালন কবে আসি। 

(নপো॥ থাকৃ--তোমার সাহম পবীক্ষা করবাব জন্য আমি তোম।কে ও আদেশ 

করেছিলাম শক্র সশাব স'খা।--অবস্থিতি - গতিবিধি আমার অবির্দিত 

শেই। আমি তোমার ওপর অপর কার্যোর ভাব দেবো। 

( ক'উণ্টেব প্রবেশ) 

কাউণ্ট ॥ কিন্তু তার আগে আমাব নক্সাখান|র ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিন। 

নেপো॥ একি কাউণ্ট য। আপনি একদিন ছিলেন কোথায়? 

কাউণ্ট ॥ শক্র ভায়াদের বন্দীশাল।য় 

নেপো॥। দেকি! আপন বন্দী হয়েছিঙ্গেন নাকি? 

কাউন্ট ॥ হা! স্পেনীয় সৈন্তেরা আমায় বন্দী কবে মগ্ডেশোয় নিয়ে যায়) আমিও 

সেখায় ধন্দী কবে যুদ্ধগ্থলের একটা নক্সা তুলে ম্বস্থানে ফিরে এসেছি। 

দেখুন দেখি নক্াথানা। 

শেপে।॥ এ ষে শিভূলি তাণ্দে আর সন্দেহ নেই--কে*না আমার অন্ুমান- 

চিকিৎসার জঙ্গে অবিকল মিলে গেছে (মার্শেল, কারটো, ছুগোমি, জুনো, 

সেরব প্রভৃতিব “প্রবেশ ) 

জুদ্ে'॥ এমন সময় আমাদের ডাকলেন কেন? শক্রসৈন্ত ক্রমশই অগ্রসব হচ্ছে। 
নেপো॥ তা দেখতে প॥চ্ছি- এবার আমাদেরও অগ্রসর হতে হবে, আমাদের 

গেলন্ধ।অ সন।দল এতক্ষণ কেবল যুদ্ধ-খলা খেলছিল-- এবার ভাবা সংহার- 

লীলা! আবস্ভ কবরবে। আমাদের দুর্বল মনে করে শত্রু অহল।দে অগ্রসব 

হচ্ছে -মধ্যপখে আতঙ্কে অভিভূত হবে। মার্শেন কারটো, দুগে।মি, সেরুরি, 
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'জুনো; আপনারা স্ব, স্ব, সৈম্বাদল নিয়ে কেবল সার্দেনীয় সৈঠযদলকে আক্রেষণ 
করুন। লেফ.টেন্ত!ণট বাধিয়ার আপনি আম।র সঙ্গে থাকুন ; আমরা ছুঙ্জনে 
অনস্ত্রিয়া আর লার্দেশীয়র সন্ধিস্থলে আঘাত করব। তার ফলে সাংঘাতিক 

আঘাত পেয়ে সার্দেশীয়! সৈশ্ত নিশ্চরই অংমাদের রাজধানী তুগগীণে ধবিত 
হবে; অস্ত্রিরাও সেই সময় ( মানচিত্র দেখাইয়।) এই পথে পো! নদী পার 

হয়ে লদ্বাডিএ দিকে পালাবে । মুখাট তোম!র উপর আমি সতহাঞ্জর 

সৈন্তের ভার দিচ্ছি। তুমি এদের নিয়ে যুদ্ধে নিহিগ্ত থাকবে; যেই দেখবে 

অস্ত্ি্ সৈগ্ঠ সাদ্দেণীয়দেখ সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পলায়ন করছে-_তুমি তৎক্ষণাৎ 

তাদের পশ্চাৎ ধবিত হবে। আমরাও ইতিমধো পলাগ়িত সার্দেনীরদের 

অন্থদরণ করে তাদের রাজধানী আঁধকার করে রাজধানীর ভেতর দিয়ে 

লগ্ব।ডিব ওপারে অস্ত সৈন্যের সম্মুখে গিয়ে সিংহনাদ করবে! । অগ্রপশ্চাতে 

আক্রাস্ত হয়ে, তখন দেখবে, সমস্ত অস্ত্ি় সৈন্য বিধ্বস্ত হরে_- সমন্ত ইতালী 

ফ্রান্ের পদতলে লুণ্ঠিত হবে। জননী কবাপীভূমিন যুগলচরণ-_তুলন আর 
ন[ইস ; শত্রগণ সে চঃণ শৃঙ্খ লত করেছিল; আমর। সে শূঙ্খল চূর্ণ করেছি; 

এবার জননী মুক্তপদ প্রপাবিত কবচবন 7 তা৭ জন্ট বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রয়োজন । 

সৈম্ৃগণ! তোমবাই স্বাধীনতার অগ্রদৃত- ফরাসী সাধারণতঙ্ত্রের প্রধান 

স্বরূপ । মণ্ডেনোর যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মশিত শত্রু শক্তির বিরুদ্ধে আমি আজ 

তোমাদের পরিচালিত কখেছি- মুক্ত গ্রাস্তরে সজীনে সঙ্গীনে শক্রসেনার সঙ্গে 
এই অ।মাদের প্রথম ষুদ্ধ। এযুছে যদি জয়ী: হতে পরো তাহলে আমি 

তোমাদের স্্যাকরোজ্জল ধরণীতে-_সর্বশ্রেষ্ঠ সুজলা, সুফল, শশ্শ্টামল! 

উর্ববরা ভূখণ্ডে সগৌরবে পারিচালিত করবো--ধনধা্তপূর্ণ বু প্রদেশ __ 
এশ্বধ/সম্পন্ন বহু নগর অচিরে তোমাদের করায়ত্ধ হবে; তোমাদের গৌরবে 

পৃথিবী পূর্ণ হবে। £সম্ভগণ এ দুর কর্েকি তোমাদের সাহস নাই ? 
সৈম্তগণ ॥ সেনাপতি নেপো।লিয়!ন বোন।পাটের জয় । 
নেপো॥ তবে অগ্রসব হও, সেনাশীগণ! ম্ব,ম্ব, কর্তব্য পালনে অবহিত 

হও। গেজন্দ।জগণ, ছণসয়ার! আক্রমণ করো তোপ দাগে শক্র 

হার করো (সকলের প্রস্থান) 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক । 

(প্যারিস -জোলেফ।ইনের বাটার কক্ষ । জোসেফ ইন ) 
জোসেফাইন ॥ কবির! বলেনস্্প্রেম একটা সুখকর যন্তরণ। কিনব মস্ত্রণাজনক 
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আনণন্দ। এই প্রেম একদিকে স্বগর্থর সুধের আশা দেয়, অন্তুদিকে সেই আশার 
রক্ষে রদ্ধে চিন্তার শ্রে।ত প্রবাহিত করে। সেই চিদ্তার় ব্যথা নেই, বিক্ষেপ নেই, 

বিভীষিকা নেই, কিন্তু উৎসাহ আছে, আলম্বন আছে-উদ্দীপণ আছে। 
প্রেম কখনও নৈরাস্ত আনে না, হতাশায় মনকে অবসন্ন করেন, এবং 

ব।ধায় উপেক্ষা শতগুণ প্রভাবে আশার অনুসরণে বাধ্য কবে। প্রেম 

একপক্ষে মশা, অন্তপক্ষে আবর্তন, প্রেমের মহিমা অন্তত, অপূর্ব, অতি 

আশ্চর্য । এ মহরম! "গে বুঝিনি ; বোঝবার চেষ্ট। করিনি, কল্পনাও করিনি ! 

কিন্ত যে দিন নৃত্য সভায় নেপোলিয়নের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, আলাপ 

হয়, পরিচয় হত, যেদিণ তার যুক্তিপুর্ণ, উদ্দীপণাময় বক্ততায় সভাম্থ সকলে 

মুগ্ধ হয়, সেই দিন -সেই দিন থেকে কবিবণিত প্রেমের বিচিত্র প্রভাব আমার 

হৃদয়ে অনুভূত হয়েছে। সেই দিন থেকে সেই তরুণ যুধকেব রাজেচিত শোরধ্য 

_ক্নপের আতিশধ্য, স্বগাবের মাধূরয্য_-মানসিক সৌন্দর্য্যের নিকট শ্রদ্ধাভরে 
মস্তক নত কবেছি। মহবিপ্রবে স্বামীর মৃতুার পব অনেক ধনাঢ্য জমীদর 
পুত্র-অনেক রাজনন্দন, অনুগ্রহ প্রার্থী হয়েছিল। তাদের এই্বব্য-উপাধি- 
খ্যাতি, পদ্-গৌরব _অবিশ্রাস্ত প্রার্থনা _ অনস্ত প্রলোভন ক্ষণিকের জন্যও 
আমাকে মুগ্ধ করতে পারেনি-_কিন্ধ নেপোলিয়ানের মহিমাময় মৃত্তি_নয়নেব 
তেজোময় নিথব দীপ্তি -অসাধারণ বাকাক্ফুপ্তি সেই দ্রিনই আমার প্রেমশূণ্য 
উষর হৃদয় ক্ষেত্রে অপুর্বব অনুবাগের সৃষ্টি করেছে। এই সন্বৎসরে তার স্মৃতি 
আর খ্।তি সে অঙ্করাগ সহত্রগুণ বন্ধিত করেছে । হে মহিমাময় জগদীশ ! 
তুমি প্রাণীর অশ্টা, প্রেম কি তোমার সৃষ্ট নয় প্র? পেপোলিয়নের প্রতি 
আম!র এই যে অনুরাগ একিপ্রেম নয়? €হ প্রণয় দেবতা! তুমি অঘটন- 

ঘটন পটীয়ান বলে কাঁবরা তোমাকে অন্ধ বলে ১-- কিন্তু প্রেমময় ! নেপো- 

 লিয়ানের প্রতি আমার এই অন্ধ অনুখাগ যদি প্রেম হয়--সে প্রেম যঙ্গি পবিত্র 

গ্রণয়ে পরিণত হয়, তহলে আমি তোম!কে অন্ধ বলবন। -শত চক্ষুম্মন বলে 

পুজা কোববো । (সায়ানের প্রবেশ) 

সায়াশ॥ তবে জোসিবিবি! ব্যাপার কি? কর্ধিন ষে কোনও খবরই নেই? 
জোসে ॥ একি পাদরী মশাই যে! কিসৌভাগা! আমার কুটিরে যে হঠৎ 

আপনার পণ? 

সায়ান॥ কারণ-_বিলক্ষণ; যেচে নিমন্ত্রণ নিতে এসেছি বুঝলে ? 

জোসে ॥ এড পম সৌভাগ্যের কথা! 
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সায়ান ॥ অবশ্য --শেষ পর্যন্ক যদি এ সৌভাগ্য বজায় থাকে! তা জোসিবিবি! 
কর্দিন ধরে গীর্জ(র ওপর বিবাগের কারণট। কি? 

জোসে॥ কদিন গীর্জায় যাইনি বলেই আপনি তার খোজ নিতে এসেছেন নাকি? 
সায়ান॥ তা নয়তো কি! যে মধুখতী ছুটি বেল গীঞ্জয় গিয়ে মধুর গাথায় 
আর রূপের ছটায় আমার হিয়ার ভেতর মধুবুষ্টি করত,--আজ তিন দিন তার 
সাক্ষাৎ শেই--খব৭ও নেই । ভঙ্জন মন্দির ধেন প্রাণহীন - তোমার অভাবে 

চোখে আমার কদিন সমস্তই আধাব ঠেকছে! তাই চোখেব ঝাপস! কাটাবার 

জন্য তোমব দবজায় ছুটে এসেছি, 

জোসে॥। আপনি যে ক্রমে হেগ্সালী আবস্ত করছেন দেখছি! আপনাদের 

হেন/লী বোঝা আমাৰ পক্ষে অসাধ্য 1 

সামান॥ সেকি-জেসি'ববি! ফ্রান্সের ভেতব তুমি একজন মন্তো বড়ো 

বিদুষী--শ্মথচ আমার হেয়ালী বোঝান সাধা জেমাব নেই! এটাকি কথাও 

মতন কথা হ'ল জোরসিববি! 

জেসে। আপন।ব ঠেদালী বুঝতে হলে কানে আঙুল দিতে হয়। আমি 

গীজ্ঞায় যাই বা ন! যাই সেজন্য 'আপনাব এত মাথাব্যথা কেন তা জিজ্ঞাসা 

করতে পারি কি? . 

সায়ান ॥ কান্ণ উপাজনাব অভাবে যদ্দি তে'মাক নির্মল হৃদয়ের ভেতর শয়তান 

প্রবেশ করে মান্তে আন্তে আস্ত।না পাতে! 

জোসে॥ বটে! আপনার এমন ধর্ম ভয়-এতটা সাধুতা! তাহলে দেখছি 

আপনি শয়তানকে ভূমধ্)স!গব পার নাঁ কবিয়ে ছাড়বেন পা? তা দেখুন--- 

আপ'ন চ্ছেন ধন্মে একজন মন্তে। বড পাণ্ডা-_"আপনার তুলনায় আমি 

অতি হানা দীন! লমনু। শবী। তবে একটা কথ] আপনাকে জিজ্ঞাসা কবি-- 

আমি যেন কদন গীঙ্জেয় ফাইন; কিন্তু আমি উপাসনা কখেছি কিনা করেছি 

_- 51 পনি কি কবে জানলেন? 

সায়া | এব আবাখ আনাজাণি কি? উপাসনার স্থান হচ্ছে গীর্জা; 

সেখানে গিয়ে দশজনের সঙ্গে বিশেষতঃ আমার মতন ঈশ্বরের অনুগৃহীত 

মহাপুরুষেব সামনে বসলে তবে উপাসনা হয়, ঘরে বসে উপ।সনা চলে না! 

জোসে॥। ভগবানকে ডাকা নিয়ে কথা; ডাকবার মতন ডাকলে, মনে ভক্তি 

থ।কলে বনে বসেও উপাসন। চলে । 

সায়ন ॥ না, তা চকে ণা) সেরকম উপাসণাকে আমি উপাসনা বলে সঞ্জুর 
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করতে রাজী নই! উপাসনা যদি যেখানে সেখানে হবে _-তাহুলে শীর্জার 
স্থটি হয়েছে কেন? 

জোমে॥ নিফাম নিম্বার্থ মহাপুরুষদের ধর্মচচ্চার জন্তই গীঞ্জার স্য্--কিন্তু 
এখন ফ্রান্সের গীঞ্জ। তোমার মতন লম্পট পাদ্বীদের লাম্পট্যের আন্তানা হয়ে 

দভিয়েছে। ফ্লান্দের ধর্মালয়ের সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত ধম্নম্দিরের 

জরিসীমান।য় সাধুজনের না যাওয়।ই কঙব্য ! 

লায়ান॥ আমার প্রতি তোমার এ কম কটাক্ষপাতের কারণ কি জোসিবিবি ! 

জোসে॥ ধশ্মমন্দিরের উচ্চ বেদীতে বলে যারা উপসনারত হ্ুম্দরী রমণীদের 

গ্রতি ঘনঘন কটাক্ষপাত করে, তাদের পক্ষে এ গ্রশ্ন-দর্পণের সাহায্যে 
নিজ্জের বিকৃত মুখভঙ্গীর প্রতিচ্ছবি দর্শনের অনুরূপ নয় কি? ণ 

সায়ান॥ শ্বন্দবী। তুমি যে 'একজন মন্ত বিদুধী--সে বিষয়ে আর সন্দেহ 

নেই! দেখছি- গীর্জাব ভেতর আমার ঘা হাবভাব--তুমি সে সমস্তই 
বুঝে নিয়েছ । তোমার অন্মান মিথা! নয়--তবে এটা সত্য যে আমার 

ঘন ঘন কটাক্ষ সদাসর্বদা তোমারই ওপব বধিত হতো। তুমি যখন আমার 
সামনে উপাসনা করতে বসতে, তখন তোমার চার্দের মতন মুখ, তারার মতন 

চোক, মুক্তোর মতন দাত, সোনার মতন চুল, পাক। পাক তেলাকুচোর মতন 

টুকটুকে ঠোঁট দেখে আমি একেবারে পাগল হরে যেতুম। জল গরম 

হলে যেমন টগবগ করে ফুটতে থাকে- তোমাকে দেখলেই আমার বুকের 

ভেতর প্রেমেব দিন্ধু তেমনিভাবে ফুটে উ লে ওঠে। 

জোসে॥ আপনার মৃথে 'এসব কথা বড় চমৎকার শোনাল। আপনি ধাম্িক 

পাদরী-_-রমণীর ছায়াম্পর্শও আপনার পক্ষে পাপের কথা--অথচ আপনি 

অন্তরে অন্তরে অতি অন্তায়, অতি জঘন্য, অতি পাপজনক কুৎসিৎ কল্পনাকে 

পোষণ করে আসছেন ! আপনাকে ধিক! 

সায়ান॥ জোলিতিবি! তুমি তাহলে কিছুই বুঝতে পারনি! আমি হচ্ছি 

ঈশ্ববের প্রতিনিধি । আমি কি কখন অধমকে প্রশ্রয় দিতে পারি! বধ 

-বৈধ--পবিজ্র প্রণয়! ইশ্বরকে সাক্ষ্য রেখে ধমমুলক প্রেম __সোজ। 
কথায় যাকে বলে বিবাহ। দেখ -জোসি! ভালবাসতে আমি বড় ভাল- 

বাসি; তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর তাহলে তুমি ঈশ্বয়ের প্রিক্পাত্রী হবে 
আমিও ত্।হলে তোমাব গুণে মুগ্ধ রূপে অন্ধ হয়ে ওই বুটমণ্ডিত নুকোমল 
চ্ণ তলে আমার মনপ্রাণ সমর্পণ করে তোমার ধ্যানে পাগল হয়ে তোমাকে 
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স্ভালবাসতে থাকছ। 

জোসে॥ পাবণ্ড! লম্পট ! এই মুহুর্তে যদি তুমি এখন থেকে চলে না যাও-_ 

সাক্ান॥ তাহলে অপম।ণ করে তাড়িয়ে দেবে নাকি! ব্লকি! দেখে! 

জেসিবিবি! তবাতল থেকে গেলাদে তাজ। মদ ঢাললেই প্রথমে তার মৃ্তিট। 

যেমন তেজোময় দেখায় তোমাকেও এখন ঠিক তেমনিতর দেখাচ্ছে! 

তারপর মদের গেলাসে বরফ ছাড়লে যেমন তার তেজ কমে যায়_ তেম্নি 

ছুটে আঁতের কথা কয়ে তোমারও তেজ ভ।ঙ্গব দেখবে? শোন তবে একটা 

কাজের কথা- তোমার স্বামী বিগত বিপ্রীবের সময় গাজার পক্ষ নিয়েছিল 

ত৷ তো জান) যুদ্ধে তোমার স্বামী মার! পড়ে কিন্তু তোমার স্বামী রাজপক্ষ 

অবলগ্বন করেছিল বলে--বঙমান গবমেণ্টি তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 

ঝরার জন্য ইন্তাহার জারী করেছে; বেলিফ সেই ইস্তাহার নিয়ে রাস্তায়-_- 

দাড়িয়ে আছে। আমি তাকে অপেক্ষা কবতে অনুরোধ করে এসেছি। 

এখন আমার দয়ার ওপর তোমার স্বামী ও সমস্ত সম্পত্তির স্থায়িত্ব শির্ভর 

করছে। তুমি যদি আমাকে বিবাহ কতে সম্মত হও, তাহলে গবর্মেন্টকে 

বলে এখনি এ ইস্তাহার রদ করতে পারি; অন্যথায় সর্বন্থাস্ত হয়ে তোমাকে 

পুত্র-কন্যা।র হাত ধরে গাচ্ছতলায় গিয়ে দাডাতে হবে। 

জোসে॥ যর্দ তাই হয়_-আরম গাহতলায় গিয়েই আশ্রয় শোব; তবু তোমার 

মতন নরাধমকে বিবাহ করব না। 

সরান ॥ তাহলে আমার আর দোষ ণেই। আগে গাছতলায় গিয়ে দাড়াও -_ 

তাওপর বোঝাপড়া হবে । (প্রস্থান ) 

জোসে॥ এই লব »ম্পট নবপশ্ুবা-- যাবা অসস্কে।চে প্রতাহ সহম্র পাপা৮৭৭ 

করে -_ তারাই আবার ধর্মের আবরণে আত্মগেরপন করে-সমাজে ধর্মের ধবঙ্জা 

স্থাপন করতে চায়)--তারাই আবার সমাজে-_ধর্মজগতে সংস্কারেখ অগ্রদূত 

বলে নাম কিনতে চায়! ধিক! ফ্রান্স এখন ধর্মহীন_প্রাণহীন। কিন্ত 

এখন ধর্মের গ্রাতষ্ঠা আগে দরকার-_-তারপর তার প্রাণ প্রতিষ্ঠ।! (ইডঙ্জিনের 

প্রবেশ ) 

ইউ ॥ মা. শুণেছ--লেপোলয়।ন বোন।পাট“ ইটালী জঙ্গ করে অস্্িকায গিয়ে 

অস্ত্িয় সঘাটের অহস্ক।র চূর্ণ করে দিয়েছেন | 

জোসে॥ কই! একথা তো গুনিনি? তিনি তো ইটালীর মানতোর়। দুর্গ 

জ্বরোধ করেছিলেন ! 
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ইউ ॥ সেতুর্গের সমস্ত অস্ত্রিয় সেনা তার কাছে আত্মমর্পণ করেছে, নেপো- 
লিয়ান তাদের বৃদ্ধ সেনাপতি উমজেরকে বন্দী না করে সসশ্মনে অব্যাহতি 

দিয়েছেন) তব এই উদার আচরণে শত্রু পর্যাস্ত মুগ্ধ হয়েছে) কিন্তু আমাদের 
গবমেণ্ট নাকি ভারী চটে গেছেন! হা!! তার পর অস্িয় সম্রাট এ 

অপমানের প্রততিশে।ধ নেবার জন্যে তীর ভ্র!তা আর্ক ভিউক জনের নেতৃতে 

নব্বই হাজার পৈস্ভ পাঠান ; কিন্ত সে সৈম্তদল ইটালীতে আসবার আগেই 
নেপোলিয়ান বিছ্বাতের মতন অস্ত্িয়ার ভেতর গিয়ে হঠাৎ তাদের আক্রমণ 
করে একেবাবে বিপ্বস্ত করে দিয়েছেন । বেগতিক বুঝে অস্ত্রিয় সম।ট 

ইটালীব আশায় অলাঞ্জলী দিয়ে নেপোলিয়ানেব সঙ্গে সন্ধ করেছেন-- 

ফ্রান্সের সাধার্ণতগ্গের সমর্থন কবেছেন । বিজয়ী নেপোলিয়ান এবার সদল- 

বলে রাজধানীতে ফিবে এসেছেন--তীব নামে চারদিকে ধন্যধস্ত পড়ে গেছে 
- তাকে দেখবার অন্য ফ্রাঙ্গের চাবর্দিক থেকে লক্ষ লক্ষ লোক পারিলে ছুটে 

অ।সছে ! 

জোসে॥ ধন্য নেপোলিয়ান বোনাপাটট ধন্তা তোমার প্রতিভী! তোমারই 

প্রচাবে আজ ফ্রান্দেন কমশ্ন্য ধমশশূন্ খ্যাতিশুন ম্লান মুখ যশের প্রভায় উজ্জল 
হয়ে উঠেছে। সতাই তুমি অসাধারণ লোক। 

ইউ ॥ জানমা! এমণপ অদ্ভুত লোক--আমি আর জীবনে কখনও দেখিনি ! 

কি সবল -কি উপার__কি অমারিক ! যেদিন তিনি এখান থেকে তুলনে 

যুদ্ধধাত্রা করেন, (সইণ্দন-_-সিন নদীব তীরে তার সঙ্গে আমার দেখ! হয়; 

আমি তখন নদীব ধারে সঙ্গীদেব সঙ্গে যুদ্ধখেলা খেলছিলুম; তিনি আমাকে 

আদর কবে ডাকলেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তাব পর বললেন--খেল 

তে এই খেলাই খেলে!--এব ফলে কালে একজন সতাকার খেলোয়াড় 

হতে পারবে । (হর্তনেক প্রবেশ) 

হর্॥ হা! দাদা, জেনারেল বোনাপাটের কথা বলছ বুঝি। তা তিনি বুঝি শুধু 

তোমার খেলাবই স্ুখোত কবেছিলেন ? আমার গনের স্খোত কবেনি বুঝি? 

জোসে॥ তিনি তোমারও গান শুনেছিলেন নাকি হরতন ? 

হুব॥ তিনি লুকিবে শুনেছিলেন_আমি কি শুনিয়েছিলুম-_তিনি যে পেছনে 

ক্াড়িয়ে ম।ছেন-তা কি জানতুম! যেমন গানটি শেষ হয়েছে_ অমনি 

কাছে এসে জিজ্ঞাসা কবলেন -মা। তুষি কে--কাব মেয়ে? কোথায় 

বাড়ী? আমি বললুম--আমি অমুক--অমুঞ্র মেয়ে-শমুক আমার মা 
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-্প্জাহুকে “বানায় 'ভাই--লযুক জায়গায় আমার ধাড়ী।, শুনেই তিনি 

প্জহলাহে আমার পিট চাপড়ে বললেন--বটে | অমুক তোমার মা! হলে 

তুমি যে বা এমন গুণবতী ছুবে--তাতে আর আশ্চর্য কি! 

জোসে ॥ (শ্বগতঃ ) জগদীশ! একি তোমারই মহিমা। অথবা আমারই 

চিন্তার প্রগাবে আমার পুস্র-কন্তার কোমল হৃদয়ে তার ওপর এমন প্রগাঢ় শ্রদ্ধার 

সঞ্চার হযেছে! (ট্রেহত্তে ভূতোর প্রবেশ। ট্রের উপরস্থ পত্র লইয়। 
জোসেফাইনের পাঠ) প্এতদ্থারা তোমাকে আদেশ কবা যাইতেছে ষে, 

এতাবৎকাল তুমি তোমার স্বগায় স্বামীর যে সকল সম্পতিতে সত্ববতী হুইয়্য 

তোগদখল করিয়া আসিতেছ--সেই সকল সম্পত্তি ফ্রান্সের পঞ্চশতেব সভা- 

ধিষ্টিত মহামান্য অধ্যক্ষ সা কর্তৃক সরকারে বাজেয়াখ করা হইল । অজু- 
হাত-_তোমার স্বামী বিগত বিপ্লবের সময় রাজকীয় পক্ষ অবলম্বন পূর্বক 
প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্্ধারণ কবিয়ান্ধিল। তোমাকে ইহাও আদেশ করা 

যাইতেছে যে, অন্য হইতে লাত দিবসেব মধ তুমি তোমার স্থামীদত্ত স্থাবর 
ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ পুর্বক মহামান্ত অধাক্ষদড।র প্রতি সম্মন 

প্রদর্শন করিবে”। 

ইউ ॥ আ--অ"যা_-অন্--এ কি। 
জোসে॥। আরকি। মহামান্ত অধাক্ষসভাব 'আদেশে সর্বস্ব হারা হয়ে আমর 

ঘমাজ পথের ভিখাপী। 

হরু॥ তালে আমরা কোথায় থকবো 

জোসে। আব কোথায়। গাছতলায় । একি ইউন্জন। তুমিকাদছ? ছিঃ 

ছিঃ কেঁদে! না! কেঁদে কিহুবে' সম্পদ আর বিপদ বিধাতার দান__মাজষের 

নয়; আর যদি কাদতেই হয় ফিনি বিপদ্দের বিভীষিকা দেখাচ্ছেন সেই বিপদ্দ- 

তারণ ভগবানের কাছে কাদবে চল! ( গপৃত-কনু।ব হত ধরিয়। প্রস্থান ) 

ষষ্ঠ গর্ভ 

(পারিস। অধাক্ষসভ'। ন্ন্দর-নুদৃশ্) সুউচ্চ বেদীর উপর পুরাকালেব 

রোমীয় সিনেটারদের পরিচ্ছদে ফ্রান্সের পঞ্চ অধাক্ষ-__বেরাস, সিয়ে, ডুকো? 

গোছির, মলিনস্__এবং পঞ্চপতের সার প্রতিনিধি-_তালিবন্দ আসীন 

লিয়ে ॥ আমার এখন জিজ্ঞান্ত _ নেপোলিয়ানকে আমরা সঙ্গেহের চক্ষেই বা 

গ্েখব কেন? ফ্রাঙ্ছের মান মর্যাদা তো ডুবতে বসেছিল, নেপোলিয়।নের 

জন্ুই তা রক্ষা পেয়েছে! জ্রাঞ্দে আমরা যেই গ্রজাতগ্ত্রের প্রতিষ্ঠা! করলুম 



টিন 

»আধনি ইয়োরে!পের সমক্ নাছ. জাঞোর যা খাত হলেন, তাদের 

আতঙ্কের কারণ এই--পাছে ফ্রান্সের আদর্শ দের রাষ্ট্রের প্রজাবাও রাজ- 
শক্তির উচ্ছেদ করে প্রজাশক্কির প্রতিষ্ঠা করে! তীর! তে! আবাদের "প্রজ্ঞা 
তস্ত্রের সমর্থন করলেনই না-- উপরস্ত ফ্রাঞ্জের নবীন প্রজাতঙ্্রকে নষ্ট করবার 
জন্য সকলে জোট বেঁধে অগ্রনব হলেন! দেখতে দেখতে তৃলন গেল--- 

নাইস গ্বেল-_শক্র ক্রমেই এগোতে লাগল) তারপর কর্ঘক্ষেক্ে নেপো- 

লিয়ানের আবির্ভাব ; তুলন উদ্ধার_ নাইস উদ্ধার--ইটালি বিজয় _ শত্রুদের 
অহঙ্কার চূর্ণ হল; গ্রবল প্রতাপ অন্ধ্র স্াট--ফরাসী বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে 

- ফ্রান্দের প্রঅতন্ত্রে সমর্থন করে সন্ধি, করলেন! এমন স্থলে মহাবীর 

নেপালিয়ানের ওপর সন্দেহের কারণ কি? 

বেরা ॥। আহাহা--ভার়াহে! কল্পন্/খ নেজ্রে ভবিষ্যৎ গহছবরের তলদেশ পধস্ত 

শকুনির মতন লক্ষ্য করলে- তবে বুঝতে পারবে ষে নেপোলিয়নের ওপর 

সন্দেহের কারণ কি! তুমি নেপোলিয়ানকে মহাবীর বললে-_-আহমি 
তাকে তার চেয়েও বীব বলছি__নেপোলিয়ন অসাধারণ বীর; আর এইই 

হচ্ছে যত সন্দেহেব কারণ! কেননা--কথাতেই বলে জাননা--বীরভোগা 

বন্চন্ধরা! নেপোলিয়ানের ভাবগতিক দেখে আমার অলিভার ক্রমওয়েলের 

কথা মনে পড়ে! সে লোকটা প্রথমে একজন লামান্য সৈন্ত ছিল, তারপর 

সেনাপতি হ'ল; শেষে দেশের দশজন যখন রাজা চার্ললকে হত্যা! করে 

র।জতঙ্ত্রে উচ্ছেদ করলে--তখন সেনাপতি জ্রমওয়েল সেনাদের সাহাঘ্ে 

দেশের সর্বেসর্ব্বা হয়ে বসল! আমাদের নেপোলিয়্ানের চাল-চলনও অনেকট! 

তারই মতন নয় কি? আমরা এই কজনে প্রাণপাত পরিশ্রম করে দেছের 

রক্ত দিয়ে পাকা রাজমিস্ত্রির মতন ফ্রান্সের পাধারণতন্ত্র দূপ এই নতুন ইমারত- 

খানি খাড়া করে তুলেছি--এ ইমারতের এক একটি ধাপ আমাদের প্রত্যেকের 

বুকের এক একখানি পাঁজরার সমান, এখন ছুর্দিন পরে এই নেপালিয়ান 

ঘর একটু প্রবল হয়ে তার বলবান সৈম্তারল নিয়ে 'ধ্যক্ষ লভাকে অর্দচন্্র 

দিয়ে আমাদের এই ঝড় সাধে ইযারতখানি পাছে দখল করে বসে--এই 
আমার ওয়! 

চুকো॥ তোমার এ ভদ্ক অযূলক-_-এর কোন ভিত্তিই নেই] অলিভার 

ক্রমওয়েপ্পের সঙ্গে নেপোলিয়ানের তুলনা! হতেই পারেনা। সে একট! 

স্বার্থপর ষথেচ্ছব€:রের অবতার ছিল) নেগোলিয়ান তার ভুলনায় দেবত1! 



এই বে এতগুলো যুদ্ধ হয়ে গেলো--ইটালীর মতন অতবড় একটা দেশ 
জ্রান্দের অধীনস্থ হল--এর অন্ত ফ্রাব্পঞ্ে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয়েছে কি? 
আমাদের গায়ে একটুও আঁচ লেগেছে কি? এই যুদ্ধ ব্যাপারে আমরা 
নেপোল্িয়ানকে একটা পয়সাও দ্রিই নি- অথচ নেপোলিয়ান বিদেশ জয় 

করে কোটী কোটা মুদ্রা ফ্রান্সের ভাওারে পাঠিয়েছে! আমরা কি অর্থ 

পাব।র প্রত্যাশ! করেছিলেম? নেপোলিয়ান যর্দি এ অর্থ আমাদের না দিত 

বরং যুদ্ধের ব্যন্বাব? প্রচুর 'অর্থ-প্রার্থনা করত-_ আমরা বোধ হয় সানন্দে 
তা গ্রদান করতেম। এমন স্বাথশুন্য বীরপুরুষকে সন্দৈছের চোখে দেখা অন্যায় | 

গোহির॥ আমি তো বলি-_বিশেষ কিছু অন্যায় নয়; নেপোলিয়াণকে তোমব! 

যতটা সাধু-মহাপুরুষ বলে মণে করত কাজে কিন্তু সে তনয়।__গৌক 

দেখলেই বেরালের স্বভাব বোঝা যায় না! 

মলিনস ॥ নিশ্চয় ;-- এক পত্রেই আমি ওর ম্বশাব বুঝে নিয়েছি) কেন, 

সে পত্রের কথা কি তোম!দের মনে নেই ?__মানতো য়! ছুর্গেব অস্ত্িক্ সেনাপতি 

উমজের আত্মসমর্পন করলে, নেপোলিয়ান তাকে সসম্মানে অন্যাহতি দেঘ। 

আমরা এতে অসস্তষ্ট ভয়ে তাব কাছে 'থর কৈফিংৎ চাওয়ায় নেপোলিয়ান 

উত্তর দিয়েছিলেন__«*একজন সাহসী সম্মানিত শক্রর প্রতি যেরূপ *বাবহার 

কর্তব্য বলে আমাৰ বিবেচনা হয়েছে-_ফবাসী সাধারণতস্ত্রের গৌবব রক্ষ।ব 
জন্তু--সেই শক্রুব প্রতি আমি সেইবকম ব্যবহায় কবেছি -গবর্মেণ্টেব 

কাছে এক্সপ ভাষায় পত্র প্রেরণ কি একঞ্জন সেনাপতির পক্ষে নিতান্ত 

স্পর্ছাজলক নয় 2 

গোহব॥ তারপর--অস্ত্রিয় সম্রাটের সঙ্গে সক্ধর বাপারটাও ধরো) _ 

আমাদের মত না! নিয়েই সন্ধি হয়ে গেল,_-সন্ধিপত্রে নেপোলিয়ান বোনা- 

পার্টের নাম স্বাক্ষরিত হ'ল | এ সব কি নেপোলিয়ানের যথেচ্ছাচার নয়? 

সিয়ে॥। তেমব! তাহলে নেপোলিয়ানকে কি করতে চাও? 

বেরাস॥ তাব ক্ষমতা সঙ্কোচ করতে চাই। 

তালিরন্দ॥ ক্ষমতা সন্কোচট। কিভাবে কবতে চা? 

বেবাস॥ তুমিই তার একটা পরামর্শ দাও না। 
তালি ॥ নেপোলিয়ান এখন যেরূপ ক্ষমতাপল্ল হযে পারিসে ফিরেছে, তাতে 

এখন গ্রকাস্টাভাবে তার ক্ষমতা সক্ষেচ করতে গেলে বিপ্লবের সম্ভাবনা, 

অঞ্চচ নেপোলিয়ানেব মতন শক্তিমান সেনাপতিকে রাজধানীতে বাখ।-_ 



'ভাতিনর চ৮৫ 

আমদের পক্ষে কখনই নিরাপধ নয়৷ 

ভুকো॥ র্যাও নয়__র়্যও নয়,-_-তা হলে উপায়? 
তালি॥ উপায় অবশ্তঠ আছে বই কি।--আমি বলি কি--উপস্থিতক্ষেতে 

ক্রান্লের তে! বিশেষ কোনো! আপদ-ঝালাই নেই ;--শক্রর অহঙ্কার তো এক- 

রকম চূর্ণ হয়েছে; ন্ুতরাং নেপোলিয়ানকে আমাদের এখন আর বিশেষ 
কোনে! আবশ্তক নেই; - অন্তত রাজধানীতে বাখবার কোনে কারণ নেই ; 

_-এ জমন্ব আমর] যদ্দি নেপোলিয়াশকে দিথ্িজয়ের আশার মতিয়ে তুলে, 

কোনে। একটা দুক্দীয় দেশ জয় করতে পাঠাই--তাহলেই তো! সবদ্দিক 
বজায় থকে! 

লকলো ॥ বাঃ বাঃ 
ভূকো॥ চমৎকার যুক্ত) তালিরন্দ ভান আমাদের এক টিলেতে দুই পাখী 

ম[বতে বরাবরই মঙ্জবুত 

তালি ॥ দুই পাখী কি হে,__হাঞঙ্জারের ভেতর খড় জোর এক জন এক টিলেতে 

হু'টা পাথী কাবাব কবতে পারে--কিন্ত আমি আজ এক টিলেতে তিনটে 

পাখী ঘ।ল্ করছি - প্রথম দফা- রাজধানী থেকে নেপোলিয়ানকে সরাপ। 

স্বিতীয় দফা-__বিদেশে সৈন্য পাঠন ; এর ফলে ফ্রান্সের শত্রুর] বুঝবে- ফ্রান্স 

নিজের ঘব গ। সামলে কি পরের ঘরে হানা দিতে যাচ্ছে! কাজেই তার! 
আর মাথা তুলতে সাশস করবে না।-_তৃতীয় দফা _নেপোলগিয়ান যদি বিদেশ 
জয় করতে পারে _বছুৎ আচ্ছা, না পারে-_ষাক্ ন! শত্রু পরে পরে। 

যলিনস॥ সাখাস--দাদা সাবাস!-তবে এখন কথা এই, কোন মুষ্তুফে 

নেপোলিয়নকে পাঠাবে? 

বেবাসা। এমন মুলক হওয়া চই-বেখান থেকে “তে আসতেই বছর 
কেটে যায়। 

তালি ॥ তারও উপায় করা হয়েছে বই কি)-নেপোলিয়ানকে যেষেশে 

পাঠাচ্ছি, সেখান থেকে ফেররার অ।শা অতি কম; আব যদি ফেরে-_ জয়লাভ 

কবে ষদ্দিও ফিবতে পারে--তাহলে এতগুণ অর্থ আর রত্ব আমাদের হাতে 

এনে দ্বেবে--যে তার কাছে ফ্রাব্দের অধ্যক্ষগিবি অকিঞ্ংকর ব'লে মনে 

হবে ;--সে টাকায় আমাদের নিজেদের স্টীলের ব্যবসায় একবারে ফেঁপে 
উঠবে !--নেপোলিয়নকে মিশরে পাঠাতে চাচ্ছি ! 

মল্লিনস॥ বাইব। যুক্তি !--তাহলে এই যুক্তিমত কাজ করতে সকলে রাজী তো? 
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গৌছির ॥ আদি তে সর্বাগ্রে রাজী! 

বেরাস॥ এখন ডূকো আর লিয়ে ভায়ার যত কি? 
ডকো॥ তোমাদের যগন অত জেদ--.তখন ভোটে আমরা হারবই $ শবে 

আব 'অমত ক'রে লাভ কি ( নেপথ্যে তৃর্ধ্যধবনী ) 

লিয়ে ॥ তাহলে এ গ্রসঙ্গ এখন চাপা দ1ও--নেপোলিয়ান আসছে । 

তালি ॥ মনে থাকে যেন-__ন্সেহ শিষ্টতার তআোতে নেপোলিয়ানকে একবারে 

ভিজিয়ে দেওয়া চাই। 

গোছির॥ ভিজিয়ে কেন একদম চুবিয়ে দোব হে! 

তালি॥ চুপ! চুপ! চুপ! (নেপোলিয়ান, লুই, মুরাট ও কাউণ্টের গ্রবেশ। 
তরবারি নতপূর্বরব ক 'অধাক্ষগণকে সকলের অভিবাদন ) 

বেরাস॥ এসে! ফ্রান্সেষ উদ্ধারকর্তা_ইটালীবিজেতা অস্ত্রিয়!র দণুদাতা 

_-বীরচূড়ামণি নেপোলিয়ান! তোমাৰ 'অসাধাবণ বীবত্বে আজ সমস্ত পৃথ্থিবী 
বিস্মিত--স্তাস্তত; ফবাসীভূমি গৌরবান্বত) সমগ্র ফ্রান্সবাসীর গ্রতিনিধি- 
রূপে আজ আমবা তোমার প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করছি। 

নেপো॥ ফ্রাম্দের মহামান্ত অধাক্ষ-সভ| কর্তৃক আমি এভাবে অভাধিত হয়ে _- 

আপনাকে গৌরবাম্বিত মনে করছি। 

গোহির ॥ বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ান! অধাক্ষ-সভাম্ন অধ্যক্ষগণের নিমন্থ শ্রেষ্ঠ 

আসন তোমার প্রাপ্য; তুমি এ আসন গ্রহণ করো, তোমার সহষেগী- 

গণও তোম!র পার্থে আসন গ্রহণ করুক (নেপোলিয়ন ও তাহার সহ- 

যোগীগণেব অভিবারনপুর্ববক 'অ।সনে উপবেশন । ) 
কাউণ্ট॥ ফেনাপতির ,গীরবে আঙ্গ আমবাও গৌরবান্বিত! 

মলিনস॥ এ গৌরব শুধু তোমাদের নয় ;- নেপোলিয়ানের অধীনস্থ ষে সকল 

সৈম্ক জয়ী হয়ে বাজধানীতে এসেছে_-তারেব প্রতিও আমরা যথেষ্ট অনুগ্রহ 

বিতরণ করব। 

নেপো॥। এ অনুগ্রহ বিতরণে আমি অধিকতর অন্গৃহীত হব। মহামান্ত 

অধাক্ষসভার নিকট আমার আর একটি গ্রাথণা,_-আমার যে সকল প্রাণোপম 

সৈল্ত ফ্রান্সের জন্য বিদেশে আত্মোৎসর্গ করেছে--তাদের বিপন্ন পরিবারবর্গের 

প্রতিও অনুগ্রহ প্রার্শন $করে, অধ্যক্ষসভা ফেন অসাধারণ মহুত্বের পবিচস় 

প্রদান করেন। 

ভ্কো॥ আমর! এ প্রার্থনী। মঞ্জুর করলেম। 
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নেপো॥ আমি অনুগৃহীত হলেম। 

ভালিরন?॥ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ! তোমার বিজয়গৌরব আম।দেয় অন্তরে 

রণ ছুরাকাজ্ফার স্যরি করেছে? সেই ছুরাকাজ্ফার গ্রভাবে--আমরা এক্ষণে 

ুদূব বিদেশে ফ্রান্দের আধিপত্যবিস্তাবে বহ্ৃপরিকর হয়েছি । 

নেপো॥ মহামন্ত অধ্যক্ষ-সভার আদেশ পালনে আমি সর্বদাই প্রস্তুত ! 

গোহির॥ আমাদের একান্ত ইচ্ছা_-তুমি তোমার অজেয় সৈন্তদল নিয়ে শীজই 
মিশরে অভিযান কর। 

নেপো॥ অধাক্ষলভা যদ্দি নববিঞ্জিত ইটালী রক্ষার লুব্যবস্থা কবতে সমর্থ হন 

_-তাহলে মিশর কেন-_পৃথিবীর শেধপ্রন্তে--মেরুর পাদদেশে অভিযান 
করতেও আমি সানন্দে সম্মন আছি। 

লিয়ে ॥ তথাত্ত;--তাই হবে; তুমি মিশরে অভিযানের জন্য প্রস্তত হও; 

আশাকরি মিশর বিজয়ের ফলে তোমার খ্যাতি স্থর্যোব মতন দীপ্তি পাবে। 

( সায়াণের প্রবেশ) 

সায়ান ॥ অপধাক্ষ সভার কল্যাণ হোক। 

অধ্যক্ষগণ | আনুন-_-মানুন--আসন গ্রহণ করুন । 

সায়ান ॥ আশীর্বাদ । আশীর্বাদ! ( আসন গ্রহণ ) অধাক্ষসভাকে আমি 
একটি অরুর্র সংবাদ [তে এসেছি;--জজোসেফাইন নারী যে রমণীর সমস্ত 

সম্পত্তি বাজেয়প্ত করার আদেশ হয়েছে, শুনলেম সে নাকি তার যুল)বান 

স্থাবব সম্পতিগুলি নিয়ে অন্তত্র পালিয়ে যাৰে' 

বেরাস॥ আপনি যে কষ্টস্বীকার করে আমাদের এ সংবাদ দিতে এসেছেন-- 

তজ্জন্ত বাধিত হুলেম? তবে তার আবাসবাটীর ওপর গবর্মেন্টের গোয়েম্ার 

বিশেষ লক্ষ্য আছে। 

পেপো॥ ক্মেসেফাইনের সম্পত্তি কি সরকারে ঝ।জেয়াপ্ত হবে? 

বেরাস॥ হঠা!। 

নেপো॥ জিজ্ঞাসা করতে পারি-_ কোন অপবাধে? 

মলিনস্॥ সেনাপতি এট! তোমার অনধিকার চর্চা;- গবর্মেন্ট সফলের নিকট 
কর্ষেব হেতু প্রদর্শনে বাধ্য নন। 

নেপো॥ যে দেশের গবর্মেপ্টের অন্তিত্ব গ্রজাশক্তির ভিত্তির ওপর প্রতিত্িত-- 
সে দেশের গবর্মেন্ট--প্রত্যেক প্রজাকে কৃতকার্ধের কৈফিয়ৎ প্রদানে অবশ্থয 

বাধ্য-_- আম': এই প্রকার বিশ্বাস ছিল-- সেইজন্য মহাঘান্ক অধ্যক্ষসন্ভাকে 
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এই প্রশ্ন করেছি। ( জোসেফাইন, ইউজিন ও হুরতেনের প্রবেশ । ) 

সায়ান । এইযে! 

জোসে॥ মাননীয় অধ্যক্ষসভা! আমি আজ নিতান্ত বিপর' অবস্থায় এখানে 

আবেদন করতে এসেছি । আমাব শ্বমীর যম্পতি সরকারে বাজেয়ঞ% হুবাব 

আদেশ হয়েছে; সে আদেশ প্রত্যাহার কব! হোক - এই আমার প্রার্থন।। 
গোহির ॥ গবর্ষেন্টের আদেশ কখনে! ফেরে না,-তুমি বৃথাই আবেদন করতে 

এসেছ । 

জেসে॥ আমার স্বামীব অপরাধ কি? তিনি রাজাব সেনানী ছিলেন; 

রাজার আদেশে আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রে তার কর্তবা পালন 

করেছিলেন ; সেঞ্ন্য তাব অবর্তমানে তাঁর বিধবা পত্বীর সম্পত্তি বাজেয়া 

কেন হবে 2 

মলিনস্॥ বাজাব পক্ষে যাবা অস্ত্রপরণ কবেছিল -তাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড 

এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি বাজেয়াপ করা হয়েছে; তোমার হ্ব।মী যুদ্ধে মরে 

বেঁচে গেছে; কাজেই প্র।ণদণ্ড হয়নি-_-কেবল সম্পত্তি বাজেয়াণ্ড কবা হচ্ছে৷ 

এ আদেশ আর ফিরছে ন।। 

জোসে॥ আমি স্বামীহীনা অনাথ। বিধবা, আমাকে আশ্রয়হীনা কবলে পুন্র- 

কন্ঠ।(র হত ধ'বে আমাকে বাজপথে গিয়ে ঈ)ডাতে হবে। --এই আমি 

আপনাদের সমক্ষে আমাব আন!থ পুজ্তকন্তাব হাত ধরে নতজানু হ'য়ে আমাব 

স্বামীর সম্পত্তি ভিক্ষা করছি,-অভাগিনীর প্রার্থনা পুর্ণ করুন) ভগবান 
আপনাদেব কল্যাণ করবেন । 

বেরাস॥ চলে যাও এখান থেকে 3--অধ্যক্ষ সভ। ভিগারীর কাদবার স্থান নয়। 

(নেপথ্যে তিনবার বিপধজ্ঞ।পক তুরধযনাদ ) 

তালির্দ॥ একি! বিপদজ্ঞাপক তৃর্যানা? যে। -(নেপোলিয়ান ও তাছার 

সঙ্গীগণ ব্যতীত--সকলে অসি নিষ্কাষণ পুর্ব ₹ সবিন্ময়ে দণ্ডায়ম।ন) 

সানা ॥ কি দর্ববপাশ। পালাবার গুগ্চ পথ আছে তে? (বেগে মার্শেল 

মোরোর প্রবেশ ) 

মোরে ॥ অধাক্ষগণ---পলায়ন করুণ অথবা আত্মবক্ষার জন্য প্রস্তুত হণ 1--. 

বিপদ আসন্ন ;--রাজতঙ্ত্রের পক্ষ-প1তিদের ষড়যন্ত্র কাধ্যে পরিণত হয়েছে ?--- 
বিশ হাজার বিংঞ্রাহী রাওয়েণ নগরে জমায়েত হয়েছে ;--র/জধানীর তুর্গ 

থেকে এই মাত্র চল্লিশ হাজার সৈল্ত বিদ্রোহী হয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ 
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দিতে গেছে ; রাজধানীর প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতি লোকেরাও বিরোছের ছন্ত 
প্রস্তুত হচ্ছে, দলবন্ধ হয়ে তারা অধ্যক্ষ সভার উচ্ছেদে করতে আসছ। 

ডুকো॥ ফাকি সর্বনাশ! তাহলে উপায়? 

বেরস॥ মার্শেল মোরে! ! বিদ্বে।হীদের বিরুদ্ধে এখনই তুমি যুদ্ধ যাত্রা করে 
রাজধানী বক্ষা করো। 

মোরো॥ অসম্ভব! ফ্রান্সের চতুর্দিক থেকে সৈম্ত সংগ্রহ করবার পূর্ব্বেই 
বিদ্রোহীরা রাজধানীতে এসে পড়বে। এ যুদ্ধে আমাকে লিগ হতে আদেশ 
করবেন না;--আপন।দেব নতুন প্রধান সেনাপতিকে উপার বিধান করতে 

বলুন। (প্রস্থান ) 

সিয়ে॥ নেপোলিয়ান বোনাপ্ট ! ফ্রান্জের সাধারণতন্ত্র তরণী দুস্তর মহাসমু্ 
অতিক্রম কবে--শেষে কি বন্দরে এসে এই ভাবে মগ হবে! এই মজ্জম।ন 
তরীকে বক্ষা কর! কি সত্যিই অসম্ভব? 

নেপো॥ নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অভিধানে 'অসভ্ভব” শবের অস্তিত্ব নেই। 

বেবাস ॥ তাহলে কি আমরা বুঝব এই ভীষণ বিদ্রোহ দমন তোমার পক্ষে সম্ভব 2 

কনপো॥ সম্ভব নিশ্চয়-_যদি এই সম্ুদ্ধ অধ্ক্ষসতা সম্ভাব্য এক সর্ভে সথদ্ধ হতে 

সম্মত হন। ও 

সিয়ে॥ এখনই সম্মত হব। যেবূপ পদোন্নতি তুমি চাও, ত! দিতে আমরা 

এখনই প্রস্তত। তুমি ফ্রান্দের অধ্যক্ষ সভাকে, সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করো, 

সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও রক্ষা করো। এতে তুমি যত অর্থ চাও, অধাক্ষসভা 
তাই দেবে। 

নেপো ॥ অর্থে আমাব কিছু প্রয়োজন নেই। আর পদদোরতি,-তা আমার 

এই অন্সির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সবে আমার কিছু প্রয়োজন নেই। 

( নেপথো পুনঃ পুনঃ বিপদস্থ৮ক তুধ্যনাদ । ) 

তালি ॥ এ শোনে নেপোশিয়ান, পুনঃ পুনঃ বিপদস্থ্চক তৃর্্যনদ আমাদের 

পলায়ন কবতে সঙ্কেত করছে। আমাদের সব আশা ভরসা যে ডুবে 

যেতে বসেছে। আমদের রক্ষা করো নীর। রক্ষা করে! নেলোলিয়ান । 

নেপো॥ 'আমার সর্তে সম্মত হ'লে আমি এখনই ঘুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছি । 
ত।লি ॥ বল কিসর্ত বল! 

নেপো॥ চগ্ু-নীতি পরিহার করে--সাম্যনীতি অনুস/রে--এই অনাথ! বিপরা 

মহিলার সম্পত্ি বাঞ্জেয়াপ্তর আদেশ প্রত্যাহার করুন । এই আমার সত! 
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তালি॥ এই সত"! 

ডকো॥ শুধু এইটুকু দা! 
সিমে ॥ আমর! এতে সম্পূর্ণ সম্মত কি বলেন? 
অধাক্ষগণ ॥ নিশ্চয়ই- 
তালি॥ অবগ্ঠ_যদি বিদ্রোহ দমন হয়! 

নেপো॥ সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিত থাকুন; এ বিদ্রেহদমনের জন্য আমি 

সম্পূর্ণ দায়ী রইলেম-_-আমার মন্তকও এ দ্বায়িত্ব অস্বীকার করবে ন। 
বেরাস॥ উত্তম! জোসেফাইন! তোমাব সম্পীত্তি বাজেয়াপ্ত কববার জগত 

আমরা ষে ইস্তহার আবী করেছিলেম তা প্রত্যাহাব করা হ'ল । 

তালি ॥ বীরশ্রেষ্ঠ বোনাপার্ট ! ফ্রান্সের রক্ষাভার তোমার ওপর অর্পণ কবে-_ 

আমর তাছলে নিশ্চিন্ত বইলেম। আল্ুন আমরা গুপ্ত ছার দিয়ে পলায়ন 

কবি। ( অধ্যক্ষগণেব গুগ্তদ্ধার পথে প্রস্থান ) 

সান ॥ দেৌহই আপন।দের - আমাকেও সঙ্গে নিন - এগানে ফেলে বেখে 

যাবেন শা। 

জোসে॥ মহাপ্রাণ বোন।পার্ট। কি ঝলে আমব। আপনার শিকট কন তজ্ঞত। 

প্রকাশ কবব? 

নেপো॥ ভত্রে! গৃতে যাও)--এ স্থান এখন নিরাপদ নয়। 

ইউ॥ আমরা তে। ভিখাবী হতে বসেছিলুম--আপনিই আমাদের বক্ষা করলেন। 

হরতেন ॥ আমরা বোজই আপনার গুণগান কবতুম-_তাই বুঝি ভগবন 

আপনাকে আমাদের জ্র।ণকর্তা ক'বে পঠ্ঠিয়েছেন ! আপনার ঞ্ুণ আমরা 

কি দিয়ে শোধ করব? 

নেপো ॥ তোমার সেই গানটা শুনিয়ে দিয়ো মা, তাহলেই খণ পরিশোধ হুবে। 
_-ভদ্রে ! 'এদেব নিয়ে ঘরে যাও, বিদ্রোহ দমন করে আমি তোমাৰ 
সঙ্গে সাক্ষাৎ কবব। ( জাসেফাইন, ইউজিন ও হবতেনের প্রস্থান ) 

কাউন্ট ॥ ফ্রান্সের অধাক্ষসভা দেখছি_-ভগবানের একটি চিড়িয়াখানা । কথা- 

গুলে সব ওজন করা--যেন 'আগে থাকতে বিহারর্জেল দিয়ে তৈরী করে 

নিয়েছে! 

লুই ॥ দাদা যখন জিজ্ঞাসা করলেন--জোসেফাইনের অপরাধ কি,--তখন অধ্যক্ষ 
প্রভু চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে বললেন--এ তোমার অনধিকার চর্চ1)--অথচ বিপদের 

সময় একেবারে কুকুরের মতে নেতিয়ে পড়লেন! এরাই আবার দেশের 
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ভাগয/বিধ!তা ! 

নেপো!॥ লুই চুপ করো/--তোম।র কর্তবা,শোনো-_-পারিসের প্রত্যেক রাজ- 
পথের সন্ধিস্থলে দুই ছুই কামান স্থাপন করো; ছুজন গোলন্বা আর পচন 

অশ্বারোহী সজ্জিত অবস্থায় যেন সেখানে দণ্ডারমান থাকে _য।ও। ( লুই-এর 
প্রস্থথন ) কাউডণ্ট! ন|গরিকদেব নিরস্ত্র করবার ভার আপনার ওপর 3-- 

কোনো নাগরিকের গৃহে যেন একথ।নি তরবারি পর্যস্ত প! থাকে ; নাগরিকের 

বলবেন _বিদ্রেহের অবসান হলে সংগৃহীত অস্ত্র প্রত্যর্পণ করা হবে। 
আপনি বহুদ্শখ এবং মিষ্টভাবী বলে আপনারই ওপর আমি এই দায়িত্বপৃ 

কার্ষেযর ভার দিলেম। মার্শেল কাবটে, বাপিয়ার, জুনো আর অগেরে। 

আপন অঙ্গে থাকবে। 

কাউন্ট ॥ উত্তম, 'মামি এতে সম্পূর্ণ সম্মত। (প্রস্থান ) 

লেপো॥ মুরাট। বিশ হাজার অশ্বঃবোহী নিয়ে তুমি রাওদ্েনের পথে ধাবিত 
হও$_ মধ্যপথে আমি তোমাব সঙ্গে মিলিত হব। 

মুরাট॥ তাব পূর্ব্বে যদি বিদ্রোহীদের লাক্ষাৎ পাই--তাহলে আক্রমণ করব 
নিশ্চয় ? 

নেপো॥ বিণ যুদ্ধে বিনা বক্তপ।তে _কেবল বিভীষিক। বিস্তার করে- আম 
এই বিদ্রোহের মুলচ্ছেদ করতে চাই; বিদ্রোহীদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ 

হব|র পুর্ব তুমি আমার সাক্ষাৎ পাবে। 

মুরাট ॥ অতি উত্তম। (প্রস্থান) 

নেপো& এই আত্মগব্বা অপদার্থগণ--র1জাশাসলের নামে বারা কঠোর সদয় 

দার গায় অল্লানবদনে অন্তায় আচবণে কুন্টিত নয়, অথচ বিপদের সামাদ 

ঝঞ্চায় দ।রুণ আতঙ্কে যাদের হৃদয় উদ্বেলিত হয় ;-_-তারাই .এখন এই কোটি; 

কোটী নরশাবী অধুধিত নুবিস্তীর্ণ ফবাসীভূমির ভাগাবিধাতা।-_ এই অত্যা- 

চারী অধাক্ষলগ্ডার উচ্ছেদ ক'বে ফরাসীদেশে এমন একটি শক্তিসম্পর বিংছা- 

সনের স্থষ্টি হওয়া উচিত--গ্রজাপুজের প্রীতি ও সহানুভূতির ওপদ্র যার 

ভিত্তি গ্রতিঠিত হয় _দেশের প্রত্যেক প্লতিডাশ।লী বাক্তি সেই সিংহাসনে 

ায়ায় সদবেত হয়ে স্ব ব্ব গ্রতিভার পবিচয় দেবার অবকাশ পায় ।_-য।ক 

এ চিন্তা,__-অ।গে এই বিদ্রোহের মুলোচ্ছেদ করি! ( রোহেনের প্রবেশ ) 

বোছেন ॥ সাবধান নেপো!লিয়ান! এ বিভ্রেহ দমনে হস্তক্ষেপ করো! না। 

নেপে!॥ ভু কে সুন্দরী? 
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রোছেপ ॥ আমিকে? ফ্রান্সকে জিজ!স! করে।। ফ্রান্সের যদি প্রাণ থাকে 

সে উঠে বলু+- আমি কো? নৃশংস নরাধম বর্ধরের দল ফ্রান্সে বোব্ব। 
রাজবংশের যে মুকুটধারী রাজাকে হত্যা করেছে--আমি সেই রাজবংশের 

নারী)-কিন্তু আজ এই বিদ্রোহের নেত্রী। আমার পিতা আজ নির্বাসিত 

--পথের ভিখারীও আজ তীর সঙ্গে অবস্থাবিনিমর কগতে কুষ্ঠিত! আমি 

আমার পিতাকে ফ্রান্সের সিংহসনে স্থাপিত করে এ বর্বর প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ 

করবো। রাজতন্তর_এ বিদ্রোহের জনক; প্রজাতন্ত্র এর পালক 1_ জাতীয়- 

সউ। অধাক্ষদ।য় পবিণত হওয়াতে__আমি প্রঙ্ার্দের অস্তরে অধ।ক্ষগণের 

বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ ধারণার বিষ ঢেলে দিয়েছি, তাই গ্রজাগণ অধাক্ষগণের 

বিরুদ্ধে অন্ত্রধাএণ করেছে। বিদ্রোহীদের সঙ্গে এই যে সৈন্যদের যোগদান 

_এ আমারই সগাবিষ্ট-চেষ্টার সুবর্ণ সম্ভার। রাশি রাশি অর্থ সৈনুদলে 
বিক্ষিপ্ত ক'রে চল্লিশ হাজার সৈন্ুকে বিদ্রোহী পক্ষে রণরঙ্গে মাতিয়ে দিয়েছি। 

এ বিদ্রেঃহে পরিপোষক পৃষ্ঠপোষক সবই আছে, নাই কেবল নেতা; উপযুক্ত 

নেতার অভাবে সাগর প্রমাণ সৈম্ঠ পর্বত প্রমাণ অর্থ বুদ্ধদের মতন নষ্ট 

হয়েযায়। নেপোলিয়ান! তুমি 'এই বিদ্রোহীদলের নেতা হয়ে - এই 

অধাক্ষরূগী শয়তানদেয় হাত থেকে ফ্রান্সকে উদ্ধার করো; আমার পিতার 

দক্ষিণহন্ত হয়ে ফ্রান্সের ওপর প্রতৃত্ব করে।। 

নেপো॥ নুন্দরী! তুমি রমনী; তুমি এ বিজ্রোছে কেন? কেন তোমার এ 

বার্থ প্রয়াস ? তুমি কি জানশা- আমিও রাজতন্ত্রের পরিপন্থী? 
যোহেন॥ নেপোলিয়ান! সম্মত হও।-_ আমার পিতা তোমাকে ক্রান্সের 

অর্ধাংশ দান করবেন। 

নপো॥ ্ন্থরী নিরস্ত হও) এ ভাবে আমাকে বৃথ! প্রলোভিত করছ। 

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এ উপারে সমগ্ত পরর্থবীর পরও প্রতুত্ধ করতে 
ইচ্ছুক নয় --ষ।ও! 

রোছেন॥ নেপোলিয়ান! শুধু রাজ্য নয়_সঙ্গে সঙ্গে আমার এই উচ্ছল বূপ- 

এই মুনি মনোহারি সৌন্দধা এই পরিপূর্ণ অটুট যৌবন - অঙ্লান বদনে তোমাকে 

দন করব; তোম।র পত্রী হবো-_দানী হবো,__তুমি আমার কথা রাখো-_ 
আমার প্রস্তাবে সম্মত হও । 

নেপে।॥ শোনে নুন্দদী! আমার মাতার আদেশ-স্ত্রীলেকের প্রতি ক্ষমতা 

প্রকাশ থেকে সর্বদা বিরত থাকা, নতুবা তুমি এতক্ষণ পারিসের কারাগাবের 
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শেভা সম্পাদন করতে! --এখনহ এখ।ন থেকে চলে বা! 

রোহেন ॥ শোনে নেপোলিয়ান-_ 

নেপো॥ খবব্দার! "মার একটি মাত্র কথা যদি তুমি উচ্চারণ করো--তাহলে 
নিশ্চয় তুমি বন্দিনী হবে। 

রোহেন॥ আচ্ছা! ( নেপোলিয়ানের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টিপাত পুবক প্রস্থান ) 

নেপো॥ আশ্চর্য! এক বমণীর সাহচর্ধো এই বিদ্রেছের স্ষুলিজ পারিসে 

বিস্কারিত হয়েছে! দয়াময়ী-_স্সেহমর়ী _ প্রেমমরী বলে নারী মাত্রেই আখার 

শ্রদ্ধার পাত্রী, অথচ সেই, সেই সবল কোমল] নারীই এই বিভ্রোহীর নেম্ত্রী! 
ষড়যন্ত্রে বমণীর সাহচর্য! আমি অসন্থা বোধ করি,-_-এ কাধ্য কখনই সমর্থন 

যোগা ন্য়। (প্রস্থান ) 

লঞ্তম গর্ভাস্ক ৷ 

( সীন নদীর তীবস্থ বাজপথ ৷ কাউণ্ট) 

কাউন্ট ॥ নেপোলিয়ান লোকটাব নামের একটা নিশ্চয়ই মোহিনী-শক্তি আছে! 

নইলে এমন একটা বিদ্রোহ _-ঘার স্ফু্লঙ্গ হাওয়ায় হাওয়।য় উচ্চ হতে উচ্চতর 
হয়ে গগন স্পর্শ কবেছিল,._-নেপোলিয়ানের একটি ফুৎকারে তৈলহীন প্রদীপের 

মতন সগ্য সগ্য নির্বাপিত হয়ে গেল! নেপোলিক্ানের নাম শুনে নাগরিকরা 

সসন্ত্রমে অস্ত্র ছেড়ে দিলে; যে সকল প্রজা নৃতন 'অধাক্ষ সভার বিরুদ্ধে মস্তক 

উত্তোলন কৰেছিল _তাবা নেপোলিয়ানের নামে সভয়ে মস্তক নত করলে; 

নেপোলিম্াশ এ বিদ্রে/হ দমনে প্রবৃত হয়েছেন শুনে বিদ্রোহীদের দল ভেঙে 

গেল,--বিজ্রোহী টৈম্তদল নেপোলিয়ানের ঘোষণায় পারিসে ফিরে এসে তার 

পদতলে অস্ত্র রক্ষা কবে আনুগতা-ম্বীকার করলে! -- এক কথায়--বিনা 

যুদ্ধে বিনা রক্রপাতে এমন একট। আতঙ্কজনলক বিদ্রোহের মুলচ্ছেধ হ'ল। 

_এ বিজ্রোহ বাপারের ভেতরও নেপোলিয়ান দুটি কাজ নীরবে সম্পক্গ 

কবেছে; প্রথম _-জোসেফাইনের সঙ্গে একটা পাকাপাকি রকম সম্বন্ধ স্থাপন ; 

ছ্বতীয়_মিশব সম্বন্ধে রাশি পাশি গ্রন্থ অধায়ন করে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতালাভ! 

আোসেফাইন নেপে।লিয়ানকে চার $ নেপোলিয়ানের হৃদয়ও জআোসেফাইনময় ! 

কাজেই দুজনের সমন্বর্ যে সুখের বিষয়_ এ কথা নিশ্চয়। - আমার আগে 

একট! ধারণ! ছিল--সংসারে আমার মতন ষারা বেকার আর নিক্র্ম। -তারাই 

বুঝি কেষল কেতাবে মুখ গু'জে দিবরান্তি পড়ে থাকে $--কিন্ধু নেপোলিয়ানেব 

মতন অতবড় ,*কট' করমর্ণুকে নিবিষ্ট মনে কেতাব নিয়ে. আলোচনা করতে দেখে 
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--আমার আগেকার ধারণাটা খাটো হয়ে যচ্ছে। ম্মামার কাঙ্ছ মিশর 

সম্বন্ধে যতগুলো কেতাব ছিলো--সেগুলো সবই নেপোলিয়ানেকর পাঠাগারে 

স্তগীকৃত হয়েছে! যেদেশ জদ্ব করতে যেতে হয়- সে দেশ সমন্ধে সসন্ত 

তথ্যই যে আয়ত্ব করা দরকার_-নেপোলিয়ান তা জানেন; কাঞঙ্জেই তার 

জয় কে খণ্ডায়! কিন্তু মিশরে অভিযানটা আম।র যেন রহস্যময় বলে মনে ছুচ্ছে 

গু বেন অধ্যক্ষ মভাপ্রতূদদের যড়যন্ত্রের একটা রহস্তযুক্ত প্যাচ; কিন্ধ 

নেপোলিয়।নের এতে উৎসাহের সীম৷ নেই! ওকি-__ একটি জ্ুন্ধরী যুবতী 
খখানে দড়িয়ে আমার দিকে অমন ক'রে চাইছেন কেন? ওর সাজগোজের 

যে রকম আড়ম্বর দেখছি-__তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে- সন্ধা পণ্চ্ছিদে উণি 

নিশ্চয়ই সন্কেতস্থানে প্রণর্ীর গ্রতীক্ষ। করছেন! আমাব পক্ষে এখন এস্বান 

ত্যাগ করাই কর্তব্য। (প্রস্থান । অতুজ্জল সাদ্ধা-পবিচ্ছদে বোহেশেব 

প্রবেশ) 

রোছেন ॥। এ লোকটাকে চিনতে পেবেছি ; নেপোলিয়ান বোণাপাটের এ একটা 

মন্ত্রী-তন্ত্রী গেছের একট। [কছু হবে; স্ত্রতব।ং মন্ত্রী যখন সাক্ষাৎ পাওয়া 

গেছে - তখন বাজার দর্শন যে মিলবেই- সে খ্ষিয়ে আব সন্দেহ নেই! 

তবে বাজাকে একল! পাওয়া চাই_-নইলে আমার ইট্সির্থি হবে না। 

লোকট। আমাকে দেখে অস্কৃচিত হয়ে ক্রমেই তফাতে সরে যাচ্ছে; যাক-_ 

ভালই হুচ্ছে;- এখন গেগোলিয়ন এলে হয়! আজ তাতে আমাতে 

বিষম পরীক্ষা! আমাগ সবত্বপ্রন্থত কলপলঙত! আজ নেপোলিয়াশের পদ[ঘ।তে 

ছিল বিচ্ছর হয়ে গেছে; নেপোলিয়ানেব সাহ।য) ঝাতীত সে বিচ্ছিন্ন অংশ- 

গুলো লংযেজিত করবার আর তফকোন আশাই শাই,- ত্বাই আবার নেপো- 

লিয়ানের কাছে এসো! কাল যদি নেপোলিয়ান বোশপাট” রাঁজতন্ত 

তরণীর কর্ণধার হয়ে দীড়াত,_-তাহলে এতক্ষণ ফ্রান্দের 'অধাক্ষসভা বাজসও। 

বলে ঘেধিত হত-_গ্রজাতমত্রাগণের শোণিঙআ্রোত রাজপথ পরিপ্রাবিত কারে 

সীন শদীর অগাধ আলগশ রপ্তিত করে তুলত ! উঃ সখ পণ্ড হোল-_ 

সমস্ত বার্থ হয়ে গেল, কেবল এই নেপোলিয়।নণের জন্য ! একথ। ভাবতে গেলে 

--আমি যেন পাগল হয়ে যাই! নেপোলিয়।ন--নেপোলিক়ন--তুমি 

আনার সঙ্ল্প পণ্ড করেছ--আমাব হৃদয়ে বিষ ঢেলে দিয়েছো - আমাকে, 

আমকে পাগল করেছ! তোমার ওপর আমি এর প্রতিশোধ লোব-্- 

পিশ্চরই নোব! আমার এ প্রতিশোধের প্রকৃতি সম্পূর্ণ নৃতন! ইচ্ছা! কর€ল 
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কমি তোমাকে হত্যা করতে পারি_তা করব ন17 ইঞ্ছা করলে আমি 

তোমাকে জাহান্ামে পাঠাতে পারি -"তাতেও আমি সম্মত নই; আমি 
তোমাকে অধিকার করে, তোমার ছারা আমার কার্ষোন্ধার করে নোব __ 

তোমারই দ্বাগায় আবাব বিপ্লব বাধাব--তেমারই দ্বার প্রজাতন্ত্র ধ্বংশ করে 

আমার বাজতন্্র প্থপন করাব,--এই আমার প্রতিহিংসার গ্রকত ! একপ 

_এ লাবণা -এ সৌন্দর্যা_-অঙ্গে এ চাকচিকা_ পরিচ্ছদ্দেব এ পরিপাট্য 
-কণ্ঠের এ অনুপম মাধুর্ধা- এতগুলো অকাট্য অস্ত্রের সাহাঘ্য নিয়েও বদি 
নেপোলিয়ানকে আয়ত্ত কবতে না পারি- তাহলে বুঝবো-- প্রলোভন 

নপোলিয্ানের হৃদয় অর্ধিকাবেব যোগ্য অস্ত্র নয়! আমার হৃদয়ে প্রেম 

নেই--স্েহ নেই--ভালবাসা নেই; আমার লক্ষা --স্্রান্সেব সিংহাসনের 

ওপর; বৃদ্ধ পিত।কে উপলক্ষ্য ক'রে স্বহন্ডে ফ্রান্সের সাস্রাজ্যতবণী পরিচালনা 
-আমাব অন্তরের বামনা; এ বাসন! পূর্ণ করবার জন্য আসি প্রেমের 

অভিনয় করব-_-ভালবাঙ্গব ভান ধেখাব-_যর্দি আবশ্থাক হয়--নাবীধর্ম পর্ধাস্ত 

শেপোলিয়ানের নিকট বলি দোব। যদি কর্তব্য বুঝি নরকের অস্তস্থল গর্াস্ত 

শায়তানীব মতন ছুটে যাবো [--ওই নেপোলিয়ান !_ শুনেছি সঙ্গীতে সর্পও 

ুগ্ধ হয় ; - নেপোলিয়ান সর্পকে আমি আজ সৌন্দর্য আর সঙ্গীতে নিশ্চয়ই 
বশীভূত কবব। ( গীত। প্রণক়্-সঙ্গীত ) 

কোথান্ব অ।মার পাখিটি 

উড়ে গেছে তাড়াতাড়ি_-এলে। দেখে খাচাটি 

কুয়াশা কাটিয় গেল, বসম্ত হাসিয়া এল 
যৌবনেব বেশা সব অঙ্গে ফুটিল, 

পাখী মম উড়ে গেলে! না কয়ে কথাটি। 
তাব অভাবে অসম্পূর্ণ ্রেমেব মন্ত্রণ।, 
লথ স্বপ্ন সপ্ত, শুধু জাগ্রত-বস্ত্রণা, 
এ যে বড় বিড়গ্না-_-করেছি কেবল কান্নাকাটি ॥ 

আনমনে ছুটিয়ছি তাহারে খুজিতে, 
একবার পাই যদি এ চক্ষে দেখিতে, 
স্বদদ্র-খচাতে পুরে লয়ে যাব গৃহেতেঃ- 
পথেতে আসিতে আর দিব ন! তে। ঝটিটি। 

ওবে আমার গ্রাণপাখী! তুই যে আমার আখি তারা, 
আত ন! ছুটে এ খচাতে ঢাল ন। গ্রণে পীবুষধ।রা, 
হ$৭ মামি আত্মহারা--দিব তোরে চুমোটি ॥ 
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( নেপোলিয়ানের প্রবেশ ) 

লেপো॥ সুদ্দগী! এ আবার কি চমৎকার আচরণ ? তোমার সাধের বিদ্রোহ 

সাগর গুফ দেখে কি এবার প্রণয় সাগরে সম্ভতরণ করতে নেমেছ? তোমাকে 

এ পদ্থ। অবলশ্বন করতে দেখে আমি সত্যই ভীত হয়েছি! 

রোছেন॥ কেন-.আমি আপনাব কি করেছি? 

নেপো॥ তুমি আমার কিছু করনি _কিস্তু ফরাসীভভূমিব অনিষ্ট সাধনে গ্রবৃত্ধ 

হয়েছ! প্রকাশ্ত রাজপথে কুৎসিৎ হাবাব পূর্ণ জঘন্ত। প্রেম-সঙগীতের চেয়ে__ 
তোমার পূর্বেকার বিভ্রোহ-দিপ্ধ উৎসাহ বচন 'ধরং ভাল ছিল । 

রোছেন & না,-আমি আর বিদ্রোহের শেত্রী নই- বিপ্লব বিজ্রোছেব সঙ্গে 

আমার আব কোনো সন্বন্ধই নেই । 

নেপো।॥ কিন্তু তোম।ব 'এই প্রকার কুৎসিৎ সঙ্গীতের সঙ্গে ফ্রান্সের বিলাসী 
যুবকগণের অধঃপতনের যথেষ্ট সম্বন্ধ আচ্ছে ! তোমার সে উৎসাহ ঝাণী- বিপ্লবেব 

খনি হলেও-_প্রাণমন্্ী ছিল; কিন্তু এ সঙ্গীত পাপ লালসাব ইন্ধন মাত্র! 

রোছেন ॥ তাহলে কি আপনি আমাকে ফ্রান্সকে বিদ্রেছে মাতিয়ে তোলবার 

পরামর্শ দিচ্ছেন? 

নেপো ॥ কখনই নয় ; তবে আমার এই কথা,_ বিল|স-লালসাব” ক্লেদ-কর্ণমে 

নিমজ্জিত হয়ে অপদা৫থ হওয়ার চেয়ে-_বিদ্রেভী হওয়া শতগুণে শ্রেযঃ,-_ 

নিশ্বর্মা হয়ে জড়ের মতো বসে থাকার চেয়ে কুকর্ম করা ভাল। আমাব 

অবোধ--রাজপথে এ ভাবে গান গেয়ে দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল যুবকদের 

সর্বনাশ সাধন করো না। 

বোহেন ॥ 'মপনি আমার গানের অত নিন্দা করছেন কেন? আমাব গানে 

তো কোনো মন্দ কথা নেই; আমাব একটা পাখী হাবিয়ে গেছে--তাই তো 

গান গাইছিলুম ? 

নেপো॥ পানী উডে গেছে বলে কিগান গেয়ে তাকে ফিরিয়ে আনছ 2 

রোহেন ॥ 'আমার পাখী আমার গান শুনলেই আমাব কাছে উডে আসে। 

নেপো॥। কই তোমার গান গুনে--তাহলে তোমার পাখী আসেনি কেন? 

রোছেন ॥ আসেনি? কে বলে আসেনি? আমার পাথী--আমার প্রাণের 

পাী-_-আমার আকাঙ্খার নিধি--আমার আহ্বান গুনে না এসে থাকতে 

পায়ে কি? (ছুটিয়। গিয়! নেপোলিয়ানকে ধরিয়া ) এই যে--এই যে আমার 

হঘয়পিঞ্ররের পলাতক পাথী ! আর কোথায় যাবে--যখন পেয়েছি- আর 
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তো! ধেতে দোব না-আর তে ছেড়ে দেব না-- 

নেপো॥ একি! একি! ছিঃ ছিঃ ছিঃ__তুমি রমণী ন! পিশাটী! ছেড়ে দাও 

আমাকে | ( রোছেনকে সবেগে সরাইর! দিয়।) -রমণী | তুমি কি ভুলে 
গেছ--কাব সঙ্গে এরূপ জঘন্য আচবণ করছ? 

রোছেন॥ তৃলব কেন? আমি আমার প্রণয়দেবতার সঙ্গে--আমার সত্ব 

নির্বাচিত হ্বামীর সঙ্গে প্রমময়ী নারীর মতন 'মাচরণ করছি! আমার অপরাধ 

কি? তোমার ভূবনমোহন রূপ- তোমার মানবছুর্লভ গুণ- তোমার 

অসাধারণ প্রতিভা আমাকে মৃদ্ধ করেছে; তোমাকেই আমি স্বামী বলে 

নির্বাচিত করেছি; দেবতা আমার! আধাকে ক্ষমা! করো--মার্জন! করো". 

রক্ষা করো; তুমি অকৃতদার,-__ দয়! করে আমাকে গ্রহণ করো; এ পৃথিবীর 

মধ্ো তুমিই এখন আমার একমাত্র লক্ষা,-_আমি তোমাকে চাই। 

নেপো॥ কিন্তু দুর্ভগ্যক্রমে আমকে পাবার তোমার কোন আপাই নাই! 

আমি জোসেফাইনের সঙ্গে পরিণয়-পণে আবদ্ধ; আমার আশ! তুমি পরিত্য।গ 

করে! । (প্রস্থান ) 

বোঙেন ॥ বটে! এবারও তাহলে আমাকে নেপোলিয়ানের কাছে পরাস্ত হতে 

হল! নেপোলিয়ানের হৃদয় সতিই তাহলে গ্রলোভনের অতীত! নেপো- 

লিয়ান জোসেফাইনেব প্রণয়ে আবদ্ধ; উত্তম__পৃথিবীতে আমার আর একটি 
শত্রু বদ্ধিত হল। (গ্রস্থান। নেপোলিয়ান ও কাউন্টের প্রবেশ) 

নেপো॥ যাবার ভঙগীটা দেখলেন তে? 

কাউন্ট ॥ কিস্তযে ভঙ্গীতে আপনাকে পাকড়।ও করেছিল -তার কাছে এ 

কিছুই নয়! আপনাদের দুজনের ওপর আমার বরাবরই লক্ষ ছিল, কাজেই 

ভঙ্গীটা আমর দৃষ্টি এড়াতে পরেনি ; আমি তো ব্যাপার দেখেই অবাক]! 

নেপো॥ কিন্তু আমার বোধ তম্ম বেচারী এবার দলিতা তৃঙঙ্গিণী হয়ে দাঁড়াবেন ! 

_ আবার কিনি আসছেন! -- (হরতেনের প্রবেশ ।) 

হুর ॥ সেনাপতি ! আপনার সেনানীরা আপনার আদেশে আমাদের বাড়ী 

থকে আমার বাবার অস্ত্র নিয়ে এসেছে ;--আমাকে এখনি সে অস্ত্র ফিরিয়ে 

দিন । 

নেপে।॥ তুমি এখন সে অস্ত্র গিয়ে কি করবে ম|? 

হর॥ আমার মাকে উদ্ধার করতে বাঝে।। 

নেপো॥ সেকি- তোমার মা কোথায়? 
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হর॥ পা্দরী সায়ানের গীর্জয়।; পার্দরীর রক্ষীর! আমার মাকে জোর করে 

ধরে নিয়ে গেছে। 

নেপো॥ ক্যাবল কি! তোমার মাকে পদরীর রক্ষীর! ধরে লিয়ে গেছে! 

কেন--কি অপরাধে ! 

হর ॥ পাপিষ্ঠ পাদ্রী আমার ম।কে বিবাহ করতে চায় ;--নবাধম তাকে 

জোর করে নীর্জায় বিবাহ করবে। পাদ্রীর বক্ষীরা আমার 

দ!দাকেও বেঁধে নিয়ে গেছে, আপনার আদেশে আমাদের গৃহ অস্ত্শৃণা,_ 
অস্ত্রভাবে দাদা 'আমাব মাব মধ্যাদা বক্ষা করতে পারেনি; ম!কে উদ্ধার 

করবার জন্ত আমি এখানে ছুটে এসেছি-_-অস্ত্র নিতে এসেছি-আমায় 

অস্ত্র দিন! 

শেপো॥ কাউণ্ট। ধর্ম বাবসামী পাদপীব স্মস্পর্ধ। দেখুন! এই বর্বর প'দবী 

যথেচ্ছাচারের একটা অবতাব ! এব এতদূর স্পর্ধা-_যে ফ্রান্সে রমণীরত্ব 

জোসেফাইনের প্রতি অত্যাচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছে । হরতেন--মা ! 

তোমার কোনো ভন নেই,_-আমাব সঙ্গে এসো - সেই লম্পট পাদ্বীকি 

ভাবে আজ লাঞ্চিত হয়-- এখনি তা দেখতে পাবে । ( বেগে প্রস্থান ) 

কাউন্ট ॥ কেতাবে পড়েছি_হিন্দুদেব শাস্ত্রে ভবিতব্য বলে একটি দেবী 
আছেপ জন্ম মৃত্যু বিবাহের তিনি হচ্ছেন বিধান দাত্রী! তিনি হা-কে ন 
করেন, সতাকে মিথ! বানিয়ে দেন_-শক্তি-সামর্থা-প্রমাণ উলটে দিয়ে নিজেব 

কোট বজায় রাখেন। আজঞ্কেন পাদবীভায়।র ব্যবহারে আমাব এই 

ভবিতব্যেব কথাটা মনেব ভেতব জেগে উঠেছে । তাব সাক্ষী এই দেখন৷ 

কেন- পাদরীভায়া জোসেফাইনকে গীজ্জায় নিয়ে গেছে--জোব করে বিয্লে 

কবতে ; এদিকে দেখন। ভবিতব্য বেটি ঠিক সময়ে--আোসির ষে আসল মালিক 

_তাকে সেইখ।নে টেনে শিয়ে যাচ্ছে! ফলে হবে কি?- পাদরী সায়ানের 

মে চুনকালি পডবে--আব স্ুড় সুভ করে বরেব বেদী থেকে নেমে এসে 

পুরুত হয়ে-যাব ধন তার হাতে সপে দেবে।--আমি এখন এক কাজ 

করি,_-এই অবকাশে নেপোলিয়।নেব ভাই ভগগিনীগণকে গীর্জায় নিয়ে যাই 

--বিয়ের উতৎ্সবটা সগ্য সদ্য সম্পন্ন করে দিই--বাস্। [ প্রস্থান। বোছেনেব 
প্রবেশ ) 

বেছেন॥ পার্রী সায়ানের বিরুদ্ধে-_জোসেফাইনের রক্ষার্থে নেপোলিয়ানের 

গীর্জ।য় অভিযান! এ সময় গীর্জা আমাব উপস্থিতি একাস্ত আবশ্টক; 
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কেনন। এই নিগৃহীত পাদরীফেও আবশ্ীককালে উপকরখস্বরূপ বাধা! করতে 
পারাষাবে। নেপোলিয়ানের জীবনতরুর জীবস্ত কাণ্ড--আজ এই প্রুতি- 

ছিংসালোলুপ। রোছেন প্রদত্ত ষে তীক্ষ বিষফলকে বিদ্ধ হুবে_+অদূর ভবিগ্তাতে 

ত৷ নেপে।লিয়ানের জীবণকে বিষময় করে তুললে (প্রস্থান) 

অষ্টম গর্ভাঙ্ক। 

( স্থুসজ্জত ধর্মঘন্দির । গুসজ্জিত পাদরীগণ ও পাঙ্রীবালাগণ। গীত ) 

বাহোব। কি মজ। কি মজা কি মজা। 

মন্দিরে উড়িয়ে দিচ্ছি পিলীতের ধ্বজ ॥ 

পথে আর নাইকো কাটা-- আঁধার গেছে কেটে, 

প্রেমের ওই চিকন কিরণ উঠেছে ফুটে 3 

ওই পথেতে ছুটবে! মোরা--বুক ক'রে তাজা । 

গ্রভু মোদের দেখিয়ে দেছে পথ 

প্রত মোদের ধর্মব।বা-_গ্রতুই তে! সব, 

গ্রভূরে করিব আজি প্রেম-রাজো রাজা॥ 

১ম পাদরী॥ ভোঃ ভোঃ--ভ্রত! ও ভগিনীগণ ! আমরা অস্ত সকলে সুবিশাল 

আনন্দসাগরেব অভান্তবে প্রবিষ্ট হইয়া সুল্গি্ধ ক্দীমে বিভূষিত হইয়াছি। 

আমাদের আনন্দের সীম। নাই--এ আনন্দ প্রকাশের ভাষা নাই; আমাদের 

প্রভূ 'ধাহাকে আমবা পিতাব তুল্য মান্য করি-আজ তিনি ছলে, বলে 
এবং কৌশলের দ্বারা এক নুন্দরী ধনব'তী বিধবা যুবতীর পানি গ্রহণ করিবেন। 

সকলে ॥ কি আনন্দ -কি আনন্দ-_-মআমবা সকলে আননেো আত্মহারা ! 

১ম পাদবী॥ "আমাদের আনন্দের প্রধান কারণ এই যে, আমাদের প্রভুর 

দৃষ্াম্তকে মামবাও অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ কগগিতে সমর্থ হইব। অতঃপর কোনও 

ধনীর যুবতী স্ত্রী বিধবা হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ তাকে ছলে, বলে এবং 

কৌশলে ধর্মমন্দিরে আনয়নপুরর্বক তাকে বিবাহ করতঃ তাহার সৌন্দধ্য এবং 

সম্পত্তির উপর সত্বধিকার সাব্যস্ত করিতে সমর্থ হইব। 

প।দরীগণ ॥ নিশ্চয় -নিশ্চন্র বড়ই উৎসাহের বিষয় । 

১ম যুবতী ॥ এবং যদ কোনও ধনবানযুবক বিপত্বীক হন-_তাছা! হইলে 

আমরাও সেই যুবককে এখানে টানিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়া তাহার উপর 
ঝাণীর্গরি করিতে সমথা হইব । 

সকলে ॥ অবশ্য অবশ্ত ইহাতে উন পক্ষের যথেষ্ট লাভ। 
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১ম পাদযরী॥ ভে: ভোঃ ভ্রাতা ও ভগিনীগণ ! তোমরা বোধ হয় অগ্য আমা- 
দের প্রতুর বুদ্ধিমত্তা, হহুদমিতা এবং বিচক্ষণতার প্রভাব মর্শে ম্্ে হদয়জম 
করিতে সমর্থ হইযাছ। হতঃপূর্কেই আমর! ধর্শামন্ির হইতে ধর্মাকে 

বিতাড়িত করিগ্না1 দিয়াছি; ধর্মমন্দিযগুলিকেও ইষ্টকের টিপিরপে পরিণত 

করিবার জন্তু আমরা বাবংবার প্রতূকে পীড়াপীডি করিয়াছিলাম; কিন্তু 

প্রভূ তাহাতে সম্মত হন নাই; ধন্দমকর্মে প্রভুর আস্থ। ছিলনা সত্য-_ কিন্ত 

উপাসনার নামে যুবকযুবতীদ্ের মন্দিরে উপস্থিতি সন্থদ্ধে প্রতূর অতাস্ত আগ্রহ 

ছিল। নুঁতর।ং গ্রভুব হৃদয়ের অভ্যত্তবে কিক্প উচ্চ এবং সুপবিত্র উদ্দেশ্য 

লুকাইত ছিল-- অদ্য তাহা অবস্থাই বুঝিতে পাবিতেছ। 
সকলে ॥ কি বুদ্ধি--টি উদ্দেত্ত-__-আত ম₹ৎ--অতি মহৎ । 

১ম পাদবী॥ ভোঃ ভে2-ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ ! ওই দেখ--আনন্দে দেখ 

প্রভু আমাদেও পুজ্পসজ্জ।য় নুসাজ্জত হইয়া_-ভাবী প্রণগ্জিনীকে প্রেমপাশে 
বন্দিনী করিয়া কেমন মুদছ্মন্দ আকর্ষণ কথিতে কগিতে মন্দিরে আগমন 

করিতেছেন দেখ। ভ্রাতা ও ভগিশীগণ ! আমবা সঙ্গীতবপ পুষ্পণ্ণ 

পূর্ধব* প্রভু এবং গ্রতৃন্নীব প্রতি জদয়েব শ্রদ্ধ।, ভক্তি এবং প্রীতি প্রকাশ করি। 

গীত 

( ১ম পদবীর ধরতায়-_ সকলে ঘোভাবকী ) 

শেহ।ব পহার সবে- মেলিয় নয্ষন 

গ্রন্ু মোদের আসিছেশ--লয়ে প্রিয় ধন ॥ 

প্রভু মোদের জগতে অতুল, 

নাইকো! তাতে কোন ভুল, 

নীল আকাশে ঠেকিয়ে মাথা-__ 

সব। ভাবেন জ্রিসভুবন। 

এমন গরু ছয় নাই 

বিশ্বৃমে দুটি নাই, 

'অনাদব করে! না ভাই--গন্ধপুষ্প কর বরিষণ ॥ 

(করুন৷ বিশৃহ্খবসন। জেসেকাইনের হস্তখা রণপূর্ব্বক বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত 

পাদ্রী সায়্ান তার পশ্চ[ৎ পশ্চাৎ অস্ত্রধাবী বক্ষীগণের প্রবেশ) 

সকলে ॥ প্রভুর জয় ছোক! প্রতুর জীবন মধুময় হোক ! 
সায়ান ॥ সাধু। সাধু! সাধু! প্রি শিল্তগণ! তোমরা আমার প্রণকে (সবে 
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তন্সয্নচিত্ত হয়েছ; কিন্তু আমার প্রেমের বলি--এই বিপথগছিনী হরিনীটি 
কিছুতেই প্রেমিকা মতন আচরণ করতে সম্মত হচ্ছেন না, কাজেই এক্ষেত্রে 
ক্ষমতা গ্রক।শ ভি উপায় কি! 

জেসে॥ বর্বর! পাষণ্ড! তুই দেখছি পণ্ডুবও অধম! তোর ক্ষমত।-_ 
পশুবলের নামাস্তর; ধন্মবলেব কাছে পঞ্খবল কতক্ষণ স্থায়ী হবে? তোর 

পতন সন্নিকট ৷ 

সায়ন ॥ জোসেবিবি! প্রেমের মন্দিরে এসে অমন উংকট বচন উচ্চারণ 

করে! না, তাতে তোমারই অকল্যাণ হুবে। আমি তোমাকে বিবাছ 

কবছি--সরকার: খাতায় তোমার আমার নাম পাশাপাশি বসবে- এই লব 

গণ।মান্ত-বরেণা পাদগীগণ তাতে সাক্ষী বলে নাম স্বাক্ষর করবেন--এঞ্কি 

তোমাব পক্ষে সৌভাগোর নয়? 
পাদবী ও যুবতীগণ ॥ সৌ'ভাগা _ পরম সৌভাগা--প্রতুর অপার করুণ।। 
জোসে॥ সৌভাগাবতী হতে আমি চাই না--আমাকে এখনি অব্যাহতি দ13-. 
এই আমার প্রার্থন]। 

সায়ন ॥ অব্যাহতি- এখনি! আরে ছিঃ আগে বিবাহ হোক--তারপরে 

প্রবাসে মধুচান্দ্রমা-কুঞ্জে কুপ্জে ভ্রমণ আর মধুপান_ তারপর অব্যাহতি! 

বুঝলে জোসেবিবি! -ওছে! বিবাছের বহথান। কোথায়? 

পরদ্দমীগণ ॥ এই ষে তাই যে আদেশ করুন। 

জোসে। পিশচ1 তোব এই অত্যাচার __জঈশ্বর কখনই মাও্ষনা করবেন না। 

সায়ান॥ ঈশ্বরের অস্তিত্ব ভূলে যাও জোসেবিবি! করাসীদেশ থেকে ঈশ্বর 
অনেকদিন পটোল উতৎপাটন করেছেন ঈশ্বরের আস্তানাও পটোল তুলতো, 

_তা তুলতে দিইনি কেবল তোমার জন্ত !--যাক--এখন ভালো মান্ষের 
মতন এই খাতায় বিবাহে অঙ্গীকাব্ট। লিখে সুন্দর লামটি সই করে ফেলে 

দেখ ১+-ওহে--খ।তাখান এগিয়ে ধরো-- 

জোসে॥ খবরা[র! ও খ।তা কখনই আমি স্পর্শ করব না। 

সায়।শ ॥ তুমি স্পর্শ না করলেও বড় কিছু ক্ষতি নেই আমরা স্পর্শ করিয়ে 
নোব- জোর করে লাখয়ে নোব।--.ওছে !--আমি এই স্ুচ্বরী জোসে- 

ফাইনকে বিবাহ করছি---তোমরা এর সাক্ষী! 

জোসে॥ আর আমার সাক্ষী--সর্ববদর্শী জগদীশ্বর! তীর প্রভাবে তোর 

সমস্ত চেষ্উ। প% হয়ে ধাবে। 
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লায়ন ॥ এ চেষ্ট। পণ্ড হব।র নক্ব--চেয়ে দেখ--ছ।রে হাদশজন সশঙ্র রক্ষী ! 

মজোসে। বখার্থই যদি অংসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খাকে-_ ঈশ্বর-ভক্ের প্রতি 

যদি তার কণামান্্র অনুগ্রহ থাকে-_-তাহুলে তোর মতন পাপীর গল্তশক্তি 

এখনই চূর্ণ হবে! 

(নেপথো) নেপো॥ নিশ্চয়ই হবে 1 -ঈীশ্ববে মনরে ঈশ্বরভক্ত নিশ্চয়ই নিরাপদ ! 

সায়ান ॥ ওকি! কারা ওরা! রক্ষীগণ! গ্রস্তত হয়ে দাড়াও -তলো।য়ার 

খেলো--অ।টক কর-_-কাউকেও মদ্দিরে ঢুকতে দিয়ে! না 
রক্ষীগণ ॥ তফাৎ যাও -তফৎ ব1ও-- ( নিফ্োসিষ্ঠ তরবারিহত্তে নেপোলিঙ্ান, 

মুরাট, লুই, ইউজিন ও হরতেনের গ্রবেশ। রক্ষীগণের বাধাগ্রদান। অসিযুদ্ধ) 

নেপো ॥ খববদাব। এখনই অন্ত্রতাগ করবো; --আমি-লেপোলিঙ্কান 

ঝোনাপা্ট! ( বক্ষীগণেব সসম্রমে 'অস্ব ত্যাগ ও অভিবাদন) 

সায়ান ॥ তাড্ডিয়ে দে--তাড়িয়ে দে, এব দস্মা! 

মুরাট ॥ চেপরাও বেয়াদপ। ফেব ষদ্দি এরূপ সম্ভাষণ তোমার মতন নবাধমের 

মুখ থেকে উচ্চারিত হয় - তাহলে এই ধর্মমন্দিরে তোমাকে টমাস বেকেটের 
স্তায় তত্যা কববে!। 

সায়ন॥ (শ্বঃ) ওবে বাবা। বেটা বলে কি। সতা সত্যি কতে করবে ন।কি ! 

পাদরীগণ ॥ হুছুর আমাদেব কোন দে ই _ 

নেপো॥ (রক্ষীদের প্রতি ) এখপি এখান থেকে চলে ধাও ( অভিবাদনপূর্বক 

বক্ষীদের প্রস্থান ) 

জোসে॥ (সঞ্জোবে পাদ্বীব হাত ছাডাইয়।_ধান্কা দিয়া) নরপণ্ড! 

জগদীশ্বরেব প্রভাবেব পরিচয় পেয়েছিস তো! এবার তোকে কে রক্ষা করবে? 

নেপো॥ পাদবী লায়ান! তুমি এই অত্াচার মূলক অবৈধ কার্ধযের কি 
কৈফিয়ৎ দিতে চ1ও? 

সায়ান॥। আমি 'এ রাজের গ্রধ।ন পাদরী; পঞ্চশতের সভার আমি একজন 

গণামান্ড সা; আমি-_ নামাব কৃতকার্ষের টৈফিম্ৎ একটা সেনাপতিকে-__ 

মুংটি॥ ( তরবারি সায়ানেব স্বদ্ধদেশে স্থাপনপূর্ববক ) ফের যদি তুমি মহামান্য 

মেনাপতিফে এরূপ অভন্্রভাবে সম্ভাষণ করো৷-_তাহুলে তোমার এই মুগুটি 
তৎক্ষণ।ৎ ভূমিতলে লুষ্ঠিত হবে। 

সায়ান ॥ আমাকে হত্যা করলে জানে ঝড় বয়ে যাবে--হুত্যাকারীর প্রাণ? 

হবে। 
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মুরাট ॥ মিব্যা কধ।7) আমর! বিপ্রেষহ দমনে বন্ধপরিকর 7 এ সময় তোমার মতন 

অত।াচারী নাগরিককে হতা। করলে আমাদের কোনোই ৫ককিনৎ দিতে হবেন! । 

সায়াণ ॥ তাহলে আমাকে এখানে লাঞ্চিত না ক'রে বিচারালয়ে পাঠিয়ে দাও । 
নেপো ॥ এই ধর্মালয় ঈশ্বরের বিচারালয় ;--এইপানেই তোমার বিচার কার্য 

সম্পর হবে; তুমি এই মাননীয়কে অপহরণ করে--বলপুর্ব্বক বিবাহ করতে 

প্রবৃত্ত হয়েছিলে_সেই অপরাধে তোমার প্রতি অতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা 

হবে। ( এলিঙ্জাকে লইয়' কাউণ্টের প্রবেশ) 

কাউন্ট ॥। মসেনাপতি। আমাব প্রার্থনা--ম কদ্দমাটা আপোষে মিটিয়ে ফেল। 

হোক। এখানে ম্মনেকগুলি পাদরী এবং পা্বিনীর সমাগম হয়েছে দেখতে 

পাচ্ছি! আপনার সকলে শুজন,_-এই বমণীরত্ব জোসেফাইনের সঙ্গে 

সেনাপতি নেপোলিয়।ন বোনা পার্টের বিবাহ সম্বন্ধ পূর্বেই স্থাপিত হয়েছে; 

আজ আপনাদের দবদাব পার্দবী যখন কষ্টম্বীকার করে জোসেফাইনকে ধর্ম- 

মন্দিবে আনয়ন কবেছেন--তধন আমার ইচ্চা এই সরদার পা্দরী সায়ান 

স্বয়ং এ বিবাহে পৌরোঠিতা করুন; --যর্দিও আজকাল ফ্রাঞ্ে বিবাহের সঙ্গে 

ধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই _পুবোহিতেব প্রাধান্য নেই -তত্রাচ পান্র এবং পান্ত্রী 
উভয়েই ধশ্বন্থবগী বলেই পুরোহিতের ছাবায় এ বিবাহ সম্পর হওয়াই সঙ্গত। 

এলিজ্ঞা॥ এ বেশ কথা, এতে সব দিক বক্ষ তবে । _ ভগিনী জোসেফাইন-_ 

তুমি তে! তাহলে বডই বিপর্দে পডেছিলে । 
জোসে ॥ হ্যা, বোন; বিপদ্দে পড়ে আমি ক্রোধে অন্ধ হয়েছিলুম-.ভগ্ন বড় 

প|ইনি; কেণনা আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নিশ্চয়ই আমি বিপদ্দ থেকে 

বক্ষ! পাবে । 

মুরাট ॥ (ন্বঃ) এই এলিজা__সেনাপতির ভগ্গিনী। যেন সবলতার একখ!নি 
প্রতিমুদ্তি!  অনিন্দান্থন্দর বদনে কি মাধুর্য! আয়্ত নীল নেত্রযুগগলে 

কেমন উজ্জ্বল জ্যোতি £ গৌথবের স্পন্দনে চক্ষু দিতে স্বর দীপ্তি প্রতি- 

ভিত হচ্ছে! অতি শুম্দব! 

হর +ন ॥ এই ছুট পাদরী পুরুতগিরি করেই অমনি অমনি মুক্তি পাবে দাদা? 

আমাব ইচ্ছে করছে- আমি ওব কান ধরে সমস্ত শহর ঘুরিয়ে আনি! 

লুই ॥ (ম্বঃ) জোসেফ ইনের উপযুক্ত কন্তা বটে! যেন একটি অনিশ্ফুলিজ ! 
এ পর্নুকে পাবার জন্ত আমি কি না করতে পারি! 

হরতে ॥ দাদা চুপ করেরইলে যে! 
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ইউজিন॥ সেনাপতি! সতাই কি_ এই নরাধমকে কোনো শান্তি ফেবেন 

লা! আমার বিবেচনায় এই নরপণ্ডকে একটু শিক্ষা দিলে ভাল হ'ত। 
কাউণ্ট॥ আমি একে যে কারো বাধ্য করেছি__তাতেই এর যথেষ্ট শিক্ষা হবে; 

বুঝলে ইউজিন --তবে আর গুভকাধ্রে বিলগ্ব কেন? পাঁদরী সায়ান-_ 

তাহলে প্রস্তত হও। 

সায়ান ॥ আমি এ বিবাহে কখনই পৌবোহিতা করব না। 

লুই ॥ --তাহলে আমরাও তোম।কে এখানে পণ্ডর মত বধ করতে কুত্তি 
হব ণা। 

মুরাট ॥ টমাস বেকেটের কথা মনে রেখে কাজ কব নরাধম। আপত্তি করলেই 
অপমৃত্যু অনিবার্য । 

সায়ান॥ আচ্ছা__মামি গ্রস্তত। 

কাউণ্ট ॥ পাদরী ও পার্দবিনীগণ। আপনাদের এ বিবাহে সাক্ষী হ'তে হবে। 

পাদগীগণ॥ উত্ভম--উত্তম- আমবা এতে খুব রাজী । 

কউণ্ট॥ তাহলে পাদ্ররী সায়ান। পাত্র-পান্রীকে দুই পাশে নিয়ে দাডাও-_ 

জম্প্রদান করো; তারপবে অঙ্গীকাব আব জক্ষীদ্দের নাম স্বাক্ষরিত হবে। 

(সায়ান মধাস্থলে দণ্ডায়মান; -দক্ষিণে নেপোলিয়ন এবং বামে জোসে- 
ফাইন ;--উভয়ের হন্তে হস্ত সংযোজন ;-_-জোসেফাইনের পদতলে নঙঙ্জান 

হবতেন এবং «নপো শিল়ানের পদপ্রাস্তে নতজাত ইউঞ্জিনেব আনুগত্য শ্বীকার । 
কাউন্ট ॥ প্রেষময় ভগবানের ইচ্ছায় এ বিবাহ মধুবনব-_পুষ্পঘয়-_-মঙ্গলময় হোক 

--ধই দ্াামাদেব প্রার্থন। (101০9) 

উজ্জল দৃশ্ঠ 

সজ্জিত ''আদনে পতি-পত্বীব্ূপে নেপোলিয়ান ও জোসেফাইন ৷ ছুই পার্থ 
নতজানু পুক্রকম্ু! ; নিফোধিত তরবারি হস্তে মুরাট ও লুই দগ্তায়মান; 
হরতেনের প্রতি লুষ্টয়ের 'থব* এলিজার প্রতি মুরাটেব সপ্রেম কটাক্ষ । 

'গজিজার উদ্ধনেত্রে ভগবানের করুণ! গ্রার্থনা। কাউণ্টের ইঙ্গিত-অভিনয়, 

সায়ানের শ্থগতত অভিসম্পাত; দুবে বোছেন দণ্ডায়মান নবাম্পতর প্রণ্তি 
স্বাহার জলম্ দুষ্টি। (19:07) 

দ্বিহীয় অন্ক। প্রথম গর্ভান্ব। 

(উদ্চান। এলিজা। গীভ) 
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যেদিন তারে চোখে দেখেছি। 

বুকের মাঝে হৃদয়রাজে লুকিয়ে রেখেছি। 

সোহাগী সোহাগ করে বসি তার পাশে 

মনে মনে মন বলেছে ভাল সেবাসে 

হতে আমাব মনের মতন, 

কঙ সে কবে যতন, 

সাধেব বতন কেউ ণ দেখে 

মরম দিয়ে তাই ঢেকেছি॥ হেরতেনের প্রবেশ) 

হরতেন ॥ এ গান গাওয়া -কিস্তু বোনাপ্ট - ভগিনীর পক্ষে শোভ। পায় না! 

এলিজা॥ কেন,--গানের আবার অপরাধ কি হল? 

হতেন ॥ গানট। আমাব কানে ষেবড় বেশ্ুবে বাজল। এ সব গান_-বোনা পার্ট 

ভবনে ০াগাওয়।'ই ভাল । 

এলিজা॥ তুমি কি তাহলে গাণ গাইতে শাম!কে বারন করছ হরতেন? 

হবতেন ॥ দুব--তা কবন কেন? গাশ কেনাগায়? আমিও কি গাই না? 
_-$£্?- তবে গাইতে হয় তো। গ।নেব মতন গান গাও ২- এমন গানের স্থুর 

ধবো-_-যা শুনলে প্রাণ মতে ওঠে ; মুত দেহেও জীবন সঞ্চার হয়। 

এলিজা॥ কেন, আমি যে গান গাইলুম -তাতেও কি প্রাণ মেতে ওঠে না? 
হরতেন ॥ অবশ্থ ওঠে; কিন্তু এ মাতন-ঠিক যেন অনলে পতঙ্গ পতন । -_ 

বোনাপাট”ভগিশী। প্রেমে তু'ম এমন পাগলিনী? ছিঃ! 
এলিজ। ॥ তুমিই বা প্রেমে ওপর এমন খঙ্াহস্ত কেন? তা বল তো শুনি! 

আমি প্রেমেব সঙ্গে খেলা কবি,--কিন্তু তোমার সঙ্গে তার যেন কত কালের 

আডি। 

হরতেন ॥ ওই দুটো ক্রোটন গ।ছেব মাঝখানে মাকড়সার একট! জাল দেখতে 

পাচ্ছ, _আম এই জ।লে আর প্রেমে বিশেষ কিছু পার্থক্য দেখি না! একটি 

টুষ্ষি দলে ওই জাল যেমন শত খণ্ড হয়ে ছি'ডে যায়,--তেমনি একট! ফুৎকারে 
পৃন্থবীব প্রেম শতধা বিচ্ছিন্ন হয়! 

এলিজা॥ এ তোমার ভুল ধারণ। হরতেন ;__প্রেম স্বর্গের জিনিস, মতে এসেছে 

মাচষকে আনন্দে মাতাতে । 

হবতেশ ॥ মাতাতে নয় এলিজা- মজাতে অথবা মাবতে! গুনেছি-_ প্রেমের 

যিনি দেব , তিনি অন্ধ; কিন্তু আমার মনে হয়-যারা এই দেবতার পায়ে 
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দ।সখৎ লিখে দেয়-স্দয়।ময়েব দয়ায় তারাও এক রকম অন্ধ হয়ে যায়,--তখন 

আর তাদের কাগুজান থ!কে না- পণ্ডরও অধম হয়। 

এলিজ| ॥ মিথ]! কথা 

হরতেন॥ সতা-মিথা। প্রমাণ হাতে হাতে: দিতে প্রস্তত আছি ।-_দ্বেখ আমরা 

চারটি প্রাণী এই বাগানটিতে নিত্য যাতায়াত করে থাকি।- ছুটি পুরুষ, 

আর ছুটি যুতী । পুক্রষ দুটি হচ্ছেন-- তোমার তাই লুই, আর সেনাপতি মুবাট; 

আর যুবতী ছুটির একটি তুমি, আর একটি আমি! এখন এই প্রেমের দেবতার 

দৃষ্টি একসঙ্গে চাওটি প্র।ণীর ওপর পড়েছে ! ক্ষিন্ধ এই চারটি গ্রণীর প্রেমের 
প্রন্কৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখী ।-_বিছ্বুৎ প্রথম দেখলে চক্ষু ঝলসিত হয়, কিন্ধ 
সেই বিদুৎ ঘন্ ক্রম।গত আ.শে-পাশে ঘুরে বেড়ায় --তাহলে নেই বিদ্ুৎকে 

সাথী করতে গ্রণ ব্যাকুল হয়; _লুইয়েখ প্রেম ঠিক এই প্রকার। মুরাটের 
প্রেম সম্পূর্ণ রপজ _ অথচ এই প্রেমের দায়ে মুগাট না করতে পারে এমন 
কাজ বোধ হয় দুনিয়ায় নেই আর তোমার প্রেম একটু রকমাপী গোছের 

কতকট। প্রাচাধরণের; যাকে ভালবেসে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছ বুকের 

ভেতর তার মুত্তি গ্রতিষ্ঠা করে দিবারাত্রি পূজা করেছ! এ অতি উচ্চাঙ্গের 

নিষ্কাম প্রেম ! হি 

এলিজ। ॥ আব তোমার ৫্রমটি ক রকমের হরতেন? 

হরতেন ॥ য| সচর1চর সামাদের সমাজ-সংসাবে চলে_তাই। সম্পূর্ণ ত্বাভাবিক, 

অন্থভাবিকের বোটক! গন্ধ আদৌ এতে সেই! লুই-এর সঙ্গে তোফা 
কোর্টসিপ, চলছে। 

এলিজা ॥ তাহলে তোমার হৃদয়ে প্রেম নেই--একথ। বুঝি তুমি বলতে চা? 

হরতেন ॥ ত। কেন বলব? গ্রেমীদ প্রাণী সংসারে নেই;)-তবে আনাব 

প্রেম- প্রণয় নয় )-ব্বদেশগ্রেম [ভর অগ্ত কোনবকম প্রেম আমার জ্দয়ে 

কখনো প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে শি--পারবেও না! তোমর! যে গ্রেমে 

প।গণ,_ সে তপ্রমকে আম ছেলেখেল। ঝ'লে মনে ক'র। 

লিজা ॥ মুখে এমন কথা অমন অনেকেই বলে! 

হুরতেন ॥ মুখে শুধু বগা না এলজ কাজেও খাতে পারি? দেখতে 
চাও তুমি? শোনে তবে তোমাকে একটা মঞঙ্জার সংবাদ দিই) আজ 

এই প্রেমের প্যাচ একটু অস্বাভাবিক রকমে ঘুরিয়ে দিয়েছি) তার ফলে 

তোমার গুণধর তাই লুই আর তোমার প্রেমের দেবতা মুরাট দুজনে পিস্তল 
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নিয়ে ছন্থযুক্ধ প্রস্তুত হয়েছে। 
এলিজা॥ কি জর্ধনাশ! 

হরতেন ॥ কি সর্বনাশ! ছন্বযুদ্ধের নাম শুনে তোমার যে হৃদকম্প উপস্থিত 
হল দেখছি! 

এলিজ।॥ তুমি বলছ কি হরতেন? দুজনে যুদ্ধ করবে--গুলি ছুটবে--এক- 

জনের ম্বতা নিশ্চিত। 

হরতেন ॥ সে তো ভাল কথা; -যুদ্ধেমৃত্যু ফোদ্ধার কাম্য। 
এলি ॥ ও£-_বুঝিছ্ছি, তুমি ঠাট্টা করছু। 

হুরতেন ॥ ইশ্ববেব শপথ- ঠাট্র। করিনি! ওই দেখ প্রতিদবন্দীযু্গল নিজ নিজ 

মধ/স্থকে নিয়ে এই দিকে আসছে 

এলিজা ॥ অয) তাহলে সতাই যুদ্ধ হবে! না, আমি কখনই এ যুদ্ধ হতে দেব 

না, আমি দাদাকে বলে এযুদ্ধ বন্ধ করব -_তুমি বলতে পার-_এফুদ্ধের 

কাখণ কি? 

হবতেন ॥ কাবণ- আমি ;_-তোমাব সঙ্গে মুরাটেব গোপনে গোপনে প্রেমের 

আনয় ৮লছে--তা তো লুই জানেনা; আমি কৌশল করে লুষ্টয়ের মনে 
মথ্যা ধারণ! অন্মে দিয়েছি ষে মুবট আমাব পাণি-প্রত্যাশী; তাই সে মুরাটকে 
হন্দযুদ্ধে আহবান করেছে। 

এশিজ। ॥ কেন তুমি একাজ কবলে হবতেন? 

হবেন ॥ ০তামাদেব লুকোচুণী ভেঙ্গে দেবার জন্ত। --যাক্ তুমি এর জন্য 
উদ্ধপ্ন হয়ো না-_-এর মধো একটু মজা আছে; চলো ওই ঝোপটাব আড়ালে 

গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বলি। (উভয়ের প্রস্থান । লুই, মুরাট ও দুইঞ্জন 

মধ্যস্থের প্রবেশ) 

মুরাট ॥ লুই বোনাপার্ট । যুদ্ধ 'নবন্ত হতে আমি তোমাকে শেষ বার অঙ্গুরোধ 
করছি) মশে বেখো-__পিস্তলে আমি সদ্ধহন্ত, আমাব লক্ষ্য অবার্থ! 

লুই ॥ বুঝতে পেবেছি মুৰাট,-_ প্রাণভয়ে তুমি বড়ই কাতব হয়েছ; তাই 
বাৎংখাৰ ওরুপ প্রার্থনা করছ! কিন্তু মনে ওেখো আমি তোমাকে কখনই 

'ব্যাহতি দবৌব না! যদি তুমি যুদ্ধ না করো কশাঘাতে আমি তোমাকে 

যুদ্ধে বাধা করবো 
মুরাট ॥ (ম্বগতঃ ) কঠোর সমস্তা! লুই বোনাপা্ট কেন যে আমাকে যুদ্ধে 

আহ্বান করছে আমি তার কিছুই আঁনিনা! --তবে কি আমি এপিজাকে 
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ভালব।সি--এ কথ! জ।নতে পেরে লুই আমাকে আক্রমণ করছে! না, একি 

সম্ভব হতে পায়ে! লুইকেও আমি একথা জিজ্ঞ/স। করতে অক্ষম ; কেননা 
আমাদের প্রণয় গেপন রাখতে আমি এলিজার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; এ কথ 

তুলতে গেলে প্রতিজ্ঞ! ভ্জ কর! হয়। লুই আমার গ্রত্র ভ্রাতা,-_ প্রভুর 
অবর্তমানে তার অঙ্গে কি করে অস্ত্রঘাত করি! অথচ যুদ্ধ না করলে, লুই 

আমাকে কশাঘাতে জর্জরিত করবে_ ফরাসী কুলকলঙ্ক কাপুরুষ বলে ধিক্কার 

দেবে! এ অপমান অসহৃ;--তার চেয়ে যুদ্ধ করাই সঙ্গত। (প্রকাস্তে) 

_ বেশ, তাহলে যুদ্ধই হোক, -আমি প্রস্তত। 

১ম মধ্যস্থ ॥ এই নিন অ'পশাব পিস্তল। (মুবাটকে পিশুল গ্রদান) 

২র মধাস্থ॥ এই পিস্তল আপনার। (লুইকে পিশুল প্রদান) 

মধাস্থঘয় ॥ এক -দুই-_-তিন-- (উভয়ের পিস্তলের আওয়।জ--করতালি 

দিয়া হরতেনেব প্রবেশ ) 

হবতেন ॥ বাহোবাঃ-বীব বটে। হাতেব কি অদ্ভুত লক্ষা-গুল শো এ। 

ছুট লো--অধচ দুই বীব পিস্তলহাতে দিবা দণ্ডায়মান । এমন না হলে বীর! 

লুই ॥ তাই তো--এ কিরকম হ'ল। আমি তোঠিক ছু'ডেছি। 
মুরাট ॥ আমাব লক্ষ্যও তো কথনো ব্যর্থ হয় না। 

হরতেন॥ আমি কি আপনাদের জিজ্ঞস! করতে পারি-এ হন্বযুগ্ধের 

কারণটা কি? 

মুরাট ॥ আমি কিছুই জান না-_-ইনিই আমাকে যুদ্ধেবাধা করেছেন। আপনি 

ববং আপনার ভাবী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করুন -আমাব কি অপরাধ দেখে 

তিনি আমকে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন 

লুই॥ (ন্বগত্ঃ )ভাবীম্বামী। মুর? তে »হলে হরতেণকে আমার পত্তী 
বলেই স্বীকাব কবলে! তাহলে মুরাটকে হবতেনের প্রেমাকাজ্বী ভেবে আমি 

যে সন্দেহ কবেছিলেম-_-তা কি মিথা।। 

হতেন ॥ লুই, আহলে তু'মহ কি এ যুদ্ধের অষ্টা? 

পুই ॥ হা,-_কিন্তু যুদ্ধ বাধাবার 'আমাব যথেষ্ট কাবণ ছিল; মামি কোন শুতে 
বা? পেয়েছিলাম মুবট তোমার পাণি প্রত্যাশী । 

হুরতেন॥ কিন্তু আ'ম জানি_ মুরাট আমাকে জোট ভগিশীব ভ্য।য় শ্রদ্ধা করে; 

-মুরাট জানে-_আমি তে।মার ভাবী পত্তী। 

ল্রই॥ হইা। আমি এখন ত। বুঝতে পেরেছি; আমার সন্দেহ দূর হয়েছে ;_- 
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মুরাট ! তোমাব হাত দাও, আমাকে মার্জনা কর। ( ফরমর্দন) 
মুরাট ॥ আমিও তোমার কাছে মার্জনা চাচ্ছি লুই ;-+কিস্তু আমি বুঝতে 

পাচ্ছি ন-- এ অঘটন সংঘটনের নামক কে? 

হরতেশ॥ নায়ক কেউ নেই--তবে নায্িকা আছে !--আমিই এই অঘটন 

সংঘটন কবে; কারণ, সাম্য-মৈত্রী-ম্বাধীনতা যে দেশের মূলমন্ত্র, _ 

সে দেশের যোদ্ধার কর্তবা নষ--প্রেমের প্রবাহে এভাবে আত্মধিসর্জন ! 

কেননা _ প্রম অিনিষটি বড খড় বীবপুক্ষকেও অনেক সময় পণ্ড কবে 

ফেলে। এই সতাটুকু সপ্রম।৭ করার জন্য আমি একটু রকমারি খেলা 

খেলে ই, এমন ক তোমাদের মধ স্থভুটিকে ভাত করে পিস্তল দুটিতেও বিলক্ষণ 
কারবকুবি করেছি । 

লুই ॥ বটে। তোমাবই তাহলে সব কীণ্তি? 

মুধট ॥ যগনই দেখশেম কাবোব পিশুলে কিছুই হলন1 -তখনই বুঝেছিলেম-_ 

একটা কিছু ম্মঘটন ঘ:টছে শিশ্চর়ই । ( এলিজার প্রবেশ ) 

হবেন ॥ কেমন ণিজ্ঞ _ প্রেমেখ শ।র বড়।ই করবে? 

এলজা॥ ব্যাপাখট। প্রকাশ পেলে সত্যই বড় লজ্জ। পেতে হবে , তার চেয়ে 

চভো- উন শা আসতে আমরা সকলে এস্থান ত্যাগ করি। (সকলের 

প্রস্থান । জোসেফাইনের প্রবেশ ) 

জেসে॥ চিস্ত। -'5স্। -কেবল চিন্তা, _স্ুচিস্ত। নয়, দুশ্চিন্ত।! অষ্টাদশ মাস 

পুর্ণ হরে লো -তাব একটি সংবাদ নেই _ একখানি চিঠি পর্ধস্ত নেই ! আর 

কি ধৈধ) ধবে থাকতে প'রি! প্রাণ ষে ক্রমেই উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। --- 

এখন ঝরি কি! অধ্যক্ষ-দভা নীরব.__তীব সম্বন্ধে কোনে। উচ্চখাচ্য করেনা, 

স*বাদপঞ্ঞেব ধারণ। তিশি মিশবে তুক্ণ বর্তৃ+ অবরুদ্ধ অথবা নিহত | উঃ: 
এ কথ ভাবতে গেলেও প্রাণ কেঁপে ওঠে! প্রথম গ্রথম দু একটি যুদ্ধ জয়ের 

কথ। ঘ।ধত হয়োছল - কিন্তু মা কোন সংবাদ নেই! ফ্রান্মেতার যে সব 

শত্রু আছে তাদের উল্লাসের সীমা নেই, আবার তার গুণযুগ্ধ ভক্তবৃন্দের 

তুঃসেও দবধি নেই ' মিশবে তিনি যাওয়। অবাধ আমি ষে ভাব একখানি পত্র 

পযন্ত প।ইনি ! জনরবে প্রকাশ, শক্রপক্ষ তার ফ্রান্সে ফেববার লফল পথ 

রুদ্ধ করে বেখেছে»,- অথচ মহামান্ত অধ)ক্ষ-সতা এ সন্বন্ধে উদাসীন! তিনি 

যে ফ্র।ন্সেব কণম'ত্রও উপকার করেছেন -এ কথ।ও এরা এখন স্বীকার করতে 

প্রন্থত নং, লুই ও মুঝাটের সহল্র আবেদলেও কে?স ফল হয়নি। জানিন। 
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এই অধ্যক্ষ গ্রভুদের উদ্দেশ কি? (পত্র লইয়া! ভূত্যের প্রবেশ। পত্রপাঠ ) 

অধ।ক্ষ গে।হিরের ভবনে সাদ্ধা সশ্মিলনের নিমন্ত্রণ! বেশ, এ নিমন্ত্রণ আমি 

অবশ্যই রক্ষা করব, এখানে সকল অধ্যক্ষ নিশ্চয়ই আসবেন,- এদের কাছ 

থেকে তীর সংবাদ জানবার জগ্ঠ আমি আজ যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ( ভূতোর 

গ্ররতি ) আমার গাড়ী তৈরী করতে খল, আমি এখনই বেরুব। 

দ্বিতীয় গাস্ক। 

( ধর্মষ।জক স।য়নের বাটী। পুরুষবেনী রোছেন ) 

রোহেন & নেপোলিয়ান মিশব জয় করেছে, আলেকঞ্জান্দ্! অধিকার করেছে, 

আবুকারটারগিবি_পিরামিডের ফুদ্ধ ইংলগ্ড ও তুবস্কের সমবেত শক্তিকে 

বিধ্বস্ত ক'রে এখন অগদ্ধিধ]াত একার তুর্গ অবরোধ করেছে। «ই দুর্গ যদি 

সে দখল কবতে পারে, তাহলে সমস্ত এসিয়া নেপে।লিয়ানের পদতলে লুষ্তিত 
হবে। ধন্য তুমি নেপোলিয়ান। তুমি আমার মহাশক্র,--তবু তোমাকে 

ধন্যবাদ । বাইরে নেপোলিয়ানের এই জয়জয়কব, কিন্তু এদিকে ফ্রন্দ তে 

যয়স্যায়! অস্ত্রিয়া আবাব ইটাপী কেড়ে শিয্ে ফখসীকে আল্লসেব এপারে 

তাড়িয়ে দিয়েছে; অন্যান্য রাজশক্তিও ফ্রাঙ্গেেব চ৮তুর্দিক ভাত বাডাচ্ছে। 

আর আমার চেষ্টায় মধাক্ষমভর দুববস্থাব শীমা নেই । নিত্য নিতা বিবাদ 

বিসম্বাদ,-_ নৃতন নৃতণ বড়যন্ত্র আর অত্যাচাব। এইবার বুঝি আমাব "মদৃ্ট 

ক্বগ্রসরন হয়।--আসেফাইপেব সর্বনাশ করব বলে ষে প্রতিজ্ঞ কগেছিল।ম 

_-ভা অনেকটা সিদ্ধ হয়ে এসেছে ১ নেপো]লিয়।শ মিশব থেকে জোসে- 

ফাইনকে যে সব পজ্জ লিখেছে - .পাস্ট অফিসের কর্মচাবীকে অর্থে বাধ্য 

করে সে সমস্ত পত্রই আত্মসাৎ কৰবেছ্ি, আব তাব |বনিময়ে জোসেফাইনের 

চবিজ্রে কলঞ্কাঞগোপ কবে অসংশা বেনামী পত্র নপোলিয়ানেব কাছে 

প1ঠিয়েছি_-এই পাব: সায়!ন জোসেফাই।ণের প্রতি 'অন্বন্ত জেনে পুরুষের 

ছছ্বাবেশে এর কাছে দাসক!ষ গ্রহণ করেছি; -কেবল জে।সেফাইনেব সর্ববধ।শ 

সাধন কবাব জন্তু । যর্দি কখনো নেপোলিয়ান পাারিসে ফেরে তাহলে 

জোসেফ।ইনের মুখদর্শনও না করে _ এই জন্য “ই পত্রধানা আজ এই- 

মাজ পাওয়া গেছে,-- দেখি এতে কি লেখ। আছে। (পত্র পা5) সর্বনাশ ! 

ক্রান্দের দুর্দশার কথা জনতে পেরে নেপোলিয়ান ফ্রান্সে ফিসে আসছে! 

ইংলত্ডের অজয় নৌশক্তি কি নিজ্রিত?-তারা কি এ সংবাদ অন্গত নয়? 

তারা কি নেপে।শিয়ানের গ্রত]া বর্তন-পথ রুহ্ধ করে লি? নিশ্চয়ই করেছে। 



ভন্তিনয ১৪৩১ 

না করে--এখনই এ সংবাদ সমস্ত বুটিশ নৌ শক্তিকে সতর্ক ঝরে দেবে। 

যেমন কবে হোক-__নেপোলিয়।নের প্রত্যাবর্তন বন্ধ করতেই হবে। --ওই 

যে আমার নৃতন প্রত বিচিত্র নৃত্য সঙ্জায় সজ্দিত হয়ে আসছেন! ( বিচিন্তর 

সঙ্জায় সজ্জিত সায়ানের প্রবেশ ) 

সায়ান॥ কিহে ছোকবা-কতদৃর কি কবে এলে? 

রোছেন ॥ আজ্ঞে, সব কাজই শেষ ঝরে এসেছি হুজুব। 

সায়ান ॥ ম্দোসেকাইন তাহলে মজ'লসে যাচ্ছে? 

বোতেন॥ 'আজ্জ হ_তিনি যাচ্ছেন -- একাই যাচ্ছেন 

সায়ান॥ তাবপর? 

বোহেন॥। আজ্ঞে তারপর_-'মপনিও তো যাচ্ছেন,_-আপনিই তার সঙ্গে 

নাচবেন । 

সায়ান ॥ 'ত।বপর।? 

রোছেন॥ "আজ্ঞে তারপব--আপনার। যখন নাচতে থাকবেন, আমি তখন 

ভার কোচম্যানক্ষে বলে দোব-বিবি আঙ্গ আর বাড়ী যাবেন না, তোমাকে 

গভী নিয়ে চলে ষেঙে বলে দিলেন 7--ত।হলেই গাড়ী শিয়ে সে চ'লে যাবে। 

সায়'ন ॥ তাবপব? 

বোছেন ॥ "আজে তাবপর, নাচ শেষ হয়ে গেলে কৌশল ক'রে বিবিকে আপনার 

গাড়ীতে তুলে দেওয়া যাবে: 

সায়ান॥ তারপর? 

রোহেন॥ তারপর আপনার শ্গাত, আমি আর কি বলন বলুন! 

সায়ান ॥ তাবপর-_ বাজীমাৎ কি বল? 

রোহেন ॥ আজে, আলৰৎ তাই বই-কি ! 

সায়ান॥ আচ্ছ! "মামার নাচেব সাজট! কেমন হয়েছে বলদিকি ছোকরা? 

রোছেন ॥ 'সতি চমৎকার হয়েছে হুছুর! আপনাকে কি মানানই মানিয়েছে 

নাচপার সময় বাহার আদও বেশী খুলবে 

সায়ান | "চা বটে, কিন্তু অদৎ বিষয়েই যে গলদ ছোকরা? 

বোৌকেন ॥ কি বিষয়ে হুজুর ? 

সায়ান॥ আমি যে নাচতেই তেমন আনি না! 

রোহেন॥ সেকিহ্ছছুর! এমন সুন্বর চেহারা আপনার--আপনাকে দেখলে 

বিবিলোক তে দুরের কথা--বাবালেকদেরই নাচ পায়ঃ--আর আপনার 
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গা নাচতে জানে ন-. একি কথার মত কথ! হল হুছুর! আপনি নাচ না 

জানতে পারেন, কিন্তু আপনার প| নিশ্চয়ই নাচ জানে। 

সায়ান ॥ সত্যি নাকি? তাহলে ধেখব নাকি একবার পরখ ক'রে? 

রোছহেন ॥ দেখা তে৷ উচিত 

সায়ান॥ আচ্ছা! এই পা! একবার নাচ দরিকিনি-_খেই খেই নাচ। (নৃত্য) 
রোহেন ॥ ( করতালি দিয়1) বাহেবা। চমৎকার নাচহজুর! আপনি আবার 

বলেন কিন! নাচতে জানেন ন1। 

সায়ান॥ আমি একবার পঁদচেরীতে গিয়েছিলুম সেগানকার বিবিলোকের 
ঘেমট। নাচ দেখে_আমি একেবারে তর হয়ে গিয়েছিলুম”_-এবার আমি 

কেমর ঘুরিয়ে মাথায় হাত দিয়ে সেই নাচ নচি দেখ। (নৃত্য) 
রোছেন॥ তোফা নাচহুছুব। তোফ| নাচ। --এ নাচ দেখলে জোসেবিবি 

সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবে। 

সাগ়ান॥ বল কি! আচ্ছ--এ তো গেল একানে নাচ, কিন্তু আঙগকের 

মজলিসে তো এ নাচ চলবে না,--বল নাচ হবে, -আমি তো কথনে! 'বলে' 

নাচিনি- তার কসরতটা এখন কি করে করি বল দেখি। 

রোছেন ॥ এর পর আর বলাবলি কি--দেখলেই হবে এখন হুজুব । 

সায়ান॥ দুর পাগল- তাকি কখনো হয়? একবার মহলা দিয়ে নিতে হবে 
যে,-তা' এক কাজ করা যাকৃ না, তোমার সঙ্গেই না হয় একব।র নাচ! 

ঘ1ক--এস না। 

রোছেন ॥ নাছ্জুব-তাকি কখনে। হয়? আপনি হচ্ছেন--মনিব, আছি 

চাকর ;- আমার সে ৭৯ আপণার পক্ষে সাজে ক হুছুব? 

স।য়ান ॥ আরে স।জালেই সাজে-_-'ণতে আবার কথা কি-- এসো দেখি নাচি! 

( রোহেনকে ধরিগা জোট বাধিয়। নৃত্তাচেষ্ট। ) 

রোছেন। হুছুব! করেন (কি--ফবেশ কি--সময় য হ'য়ে এলো--শেষে 

“ক সব ছারাবেণ 1--অ।মি গাড়ী তৈরী কবাইগে!] (ছাত ছাড়াইয়া বেগে 

প্রন্থান ) 

সায়ান॥. ছাকরাটা ভারী লাজুক !--কিন্ধ এএ গাখাণি--বেশ নগম-নখম 

ঠেকছিল। ঘাক-_-এখন আসল কার্ধোই গমন করা যাক] ( থ্রস্থান ) 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

( অখ্ঞ্চ গোহিরের প্রাসাদ; নৃতাস্জ।। গোহির ও গোহিও পত্ধী, বেগাস, 

পচ 



অনিল ১6৩৬ 

সিয়েঃ ডুকো, কারণে, যলিনস, তালিরন্দ ও তাহাষের পত্থীগণ-- নুসজ্জিত। 
নৃতাশীলা ললন[গণ কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত। ) 

সিত মধু যামিণী।, আধ হাসে কামিনী 

চমকিত দ!মিনী নয়নে নয়নে । 

আবেশে আপনহার, যৌবন মাতোয়ারা 
ধায় সময়ধাবা সঙ্গীত ম্বপনে ॥ 

সেহাগ রাগ হালি অধরে অধকে 

চাদে চাদে সাধে বাধে আদরে 

টল টল অঙ্গ, উলে তরঙ্গ, 

মাধুরি মোহিত মোহিনী মোহনে ॥ 
কিংব 

ধর "মনরে করে, হাসি মধু অধরে, 

বিধু বিনোর্দনী হাসে চার্দিনী রাতি 

নও বিকচফুলে বুকে সোহাগে তুলে, 

প্রেমিক প্রেমিকা খেল গ্রমেদে মাতি ॥ 

মু মলয়ে ঢলি খেলে কুন্থমকলি, 
কালি পড়িবে ঝরে, ক্ষোওে কাদিবে অলি। 

'অ।ঞজি বাসর আলা, কালি শুকাবে মালা, 

যতনে যাবেনা জালা নিবান বাতি। 

ধর নয়ন ফাদে প্রিয় বদন চাদে 

নহে মলিন হবে কালি মুকুব ভাতি॥ 
€ পুরুষ ও র্মণীগ ণর - রুজু রুজু ৮গ্ায়মান,--এক সঙ্গে স্ষলেব নতজানু 
হুইয়৷ উপবেশন, পরস্পর অভিবাদন,_-পরক্ষণে পরস্পর করমর্দন এবং জো1ট- 

বাধিয়। বল-নুতা নেপথে। মধুব বাগ্চধব'ন । জেসেফাইনের প্রবেশ। ) 
গোছিব পত্রী ॥ (বেবাসের সহ নর্তনাবস্থায় ) এসে। ভাই জোসেফাইন,-- 

এত .দ্বী তোমার; বড়ই দুঃখিত হুলুম ৷ 
গেভির॥ । বেরাস পত্বীর সহিত নর্তন[বশ্থাগ্ন ) ধন্যবাদ! জোসেকাইন। 

সে ॥ ধন্থবাদ মহাশয়। (পাদগী সায়ানের প্রবেশ ) 

সায়ান ॥ বাহোবা -কেয়া তে'ফ।! --এরই মধ্যে নাচ শুরু হয়ে গেছে! 

অধাক্ষগণ॥ লান্জুন--আনুন- পাদগী সাহেব ! 
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সাঙ্জান ॥ আ।পশার। তে! দেধছি সকলেই নর্তনে মত /--দেখে যে আমারও 

নাচ পচ্ছে। 

বেরাস॥ আপনিই বা আক্ষেপ রাখছেন কেন-- আপনিও আসরে নেবে পড়ুন। 

সায়ান॥ কথা তো! বলে ফেললেন--এখন অ।সরে নাচি কাকে নিয়ে, আমি 

যে বে-জোড় _আমাব জুড়ীদার কই 1 
গোহির॥ জোসেবিবিকেও তে দেখছি বে-জোড়! তাহলে উনিই এখন 

আপনার যোগ্য জুড়ীদার 

মলিম্ম॥ খুব সৌভাগ্য আপনার পা্রী সাহেব, - ন্ুন্দবী শ্রেষ্ঠ জোসেফ ইন 

তাই 'মাপনার নাচের সঙ্গিনী হচ্ছেন! 

সিয়ে পত্বী॥ মশ।ই বলছেন কি? আমরা কি তাহলে এতই কুৎসিতা? 
অ।পনি তাহলে ছেড়ে দিন আমাকে*--আমার সঙ্গে আপনার আর নেচে 

কাজ নেই! 

মলিঙ্গ॥ আহা হ।_ আপনি চটবেন না_-চটবেন না! আপনাকে আমার 

বৃত্য সজিনী রূপে পেয়ে আমিও আজ ধন্ট হয়েছি । 

সার়।ন ॥ সুন্দরী জোঙসিবিবি! আমি তাহলে তোমাব সঙ্গে নাচতে ইচ্ছা! করি 

_ তুমি আম।র নাচের সজনী হও! " 

জোসে॥ আমাকে মার্জনা করুন পাদ্রী সাহেব, আমি এখন নাচে যোগদানে 

অক্ষম ! 

বমণীগণ ॥ কি ভদ্রতা । কি অভদ্রতা। 

সরান ॥ গুধু অভজ্রতা নয়--ভয়ঙ্কর বর্বরতা | শাচের মজলিসে এসে যে 

ন16তে চায় না-_সে ভদ্র আখ] পাবারই উপযুক্ত নয়। 

গোহির ॥ পাদরী সাহেবের কথ! যে যুক্তিযুক্ত -০দ বিষয়ে সন্দেহ নেই ।--আমি 

কি জিজ্ঞাস! করতে পারি জোসেবিবি, তোম|র আপত্তির কারণ কি? 

(জাসে॥। আমার স্বামী এই বল নৃত্যের বডই বিরোধী )--তাই আমার এতে 

এত আপত্তি ' 

গে।হির ॥ তাহলে 'জ'সেবিবি, 'থ শাচেব মজলিসে তোমার না অসাই 

উচিত ছিল । 

জোসে॥। আমি এ নাচের মজ!লসে নাচতে আসিনি $--এ মজলিসে আপনার! 

সকলেই সমবেত হবেন বুঝতে পেরে--আপনাদ্দের কাছে আমার মিশর- 

প্রধাসী স্বামীর বর্তমান অবস্থার কথা জানতে এসেছি । মামার বিশ্বাস_ 
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যে কারণেই হে।ক, আপনারা তাব জঙ্বদ্ধে সকল সংবাদ গে।পন রেখেছেন; 

তাই আমি সঞ্াতরে আপনাদের কাছে প্রার্থনা কবতে এসেছি-_আমার স্বামীব 

ংবা? দিয়ে অমাকে দারুণ দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা করুন। 

গেহর॥ ন্মজকেখ এই নাচেব মজলিসটা কি তুমি এইভাবে পণ্ড করতে 
এসেছ জে।সেবিবি? 

জোসে॥ নাচেব মজলিসে আপনাগা অজ আনন্দে প্রমত্ব কিন্তু যে বাস্তি 

ফ্রন্সে দুর্দিনে অসাধালাধন কবেছিলেন -আজ তার পত্বীব দুশ্চিন্ত।র সীমা 

নেই। আমি আপন।দেব আনন্দ পণ্ড কবতে আসিনি । মহামান্ত অধাক্ষ- 

গণ। দয়া কণে আমকে আমার স্বমীব সংবাদ দিন;- আমি এখনি চলে 

যাচ্ছি 

গগা'তব ॥ তোমাব স্বামীব সতা সংবাদ পেলে তুমি কি খুশী হবে জোসিবিবি ! 

জোসে॥। হ- মামি তাহলে নিশন্ত হব; সত্য সংবাদ যদি অপ্রিয় হয়-_ 

তাহলও আমাকে খলুন, আমি আর ভাবতে পাবি না-আর সন্দেহে 

থাকতে পারি না 

গে হব॥ তবে শ।ন, তোমার স্বামী-__নেপোলিয়!ন মিশবে সমাধি-লাভ করেছে ! 

জোসে॥ যা! একি সতা॥ 

সায়'ন॥ (টাও খলুন -“মট ও বলুন - আবধেব ময়দ।নে তুষ্কর৷ তাঁর কাটা 
মথা নিয়ে ফুটণল খেলে দেদাথ মজ লুটছিল ! 

জেসে॥ ৬গবান|1 (নেপথ্যে উপযুণপবি তোপধবনি পত্র হস্তে উর্ধস্বাসে 

জনৈক পদ|তিকেব প্রবেশ ) 

অধ]ক্ষগণ ॥ (ক, কি-- 

গোিব॥ ব্যাপাবকি। কিসশবদ? 

পদ(৩ক | ঙাখা জরুবী সংবাদ প্রতী। শুধু জরুবী শয়_ভাগী সুসংবাধ !-- 

মহানীব সপোলিয়ান খোনাপ।ট ফ্রান্সে 'ফরে এসেছেন । 

সকলে ॥ য়) 1 

পররতক॥ এই তারের খবৰ ণিন হুছুব। 

গো'ভব॥ ( পত্রপা$ ) পহট।লীর উদ্ধাব কর্তা মিশব বিজেতা নেপোলিয়ান 

বোনণাপ।ট+ সদলবলে এই মাত্র ফ্রান্সে ফ্রেছুদ বন্দরে অবতরণ কবেছেন। 

তুই গিনের মধ্যেই তিনি পাঁবসে উপস্থৃত হবেন” ( ম্বগতঃ ) সর্ববশ।শ । 

জোসে ॥ ধগ্য ভগবান। তুমি পন্য। (গোহিরের প্রতি) মিপ]বাদী! 
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আমীর দিথিঙয়ী হ্বামী নকি ঘিখরে সমাধি-লাভ কৰবেছেন? - ওই শোনো 

--আমার স্বামীর বিজয়-ছুন্দুভি বিশ্বময় বেজে উঠছে! (নেপথো পুর্ববার 

তোপধ্বনি। ) 

গোছির॥ এসব তোপ কিসের? 

পর্দাতিক ॥ কেল্লা থেকে তোপ হচ্ছে হুছুব। তোপ হবে না? -ফ্রব্সের 

দেবত! আবার ফ্রান্সে ফিরে এসেছেন) তাব জন্য তোপ হবেনা? তিনি 

পারিসে না আসা পর্যন্ত ক্রমাগত তোপ পড়বে-_দিবাবাত্রি ঝাজী পুডবে-_ 

সমন্ত শহর আলোয় আলো হুবে--এই তে৷ শুনে এলুম 

বেরাস॥ আমরা খবর পেতে না পেতে এ খবব এরই মধ্যে বেল্লায় গিয়ে পৌছুলে। 
কেমন কোবে? 

পদাতিক ॥ শুধু কেল্ল কেন হুজুব,-এতক্ষণে এ খবব সমস্ত ফ্রদ্ে ছড়িয়ে 
পড়েছে ওপব ওয়/লাব মুখ চেয়ে- এ খবব তো! কেউ চেপে রাখেনি হুচ্ছুস) 

- যে এ খবব পেয়েছে সেই আমোদে নেচে উঠেছছ_ সেই এ খবব দশ 

অনকে শুনিয়েছে দশজনের মুখে দশ ভাজাব জানত» পেকেছে। লোকের মুখে 

মুখে আব তাবে সাহ।য্ো খবব ক্রমাগতই ছুটে চলেছে? আমিই এখনে 

আসতে মাসতে কত লাক্ককে যে এখবব দিয়ে ৮-তাব সখ্য নেই | 

গোহিব ॥ অচ্ছ! বেশ কবেছ, এখন তুম দঃ হও। (পদাতিকেব প্রস্থান) 

জআোসে॥। মানশীয় অধ্যম্মগণ। যেজন্য আমি এখানে এসেছিলেম -ভগবানেখ 

কৃপায় আমা সে আশ। সফল হযেহে মাম এক্ষণচললেম (প্রস্থান) 

সয়াণ ॥ আপনারা সকলে এই জোসেফ ইনেব মাম্পর্ীটা দেখুন 1 - মহামান্তা 

অধ্যক্ষ গে[ঠিরকে মিথ্যাবাদী বলে সম্বোধন কবে ও অদর্পে চলে গেল! -- 

অথচ আপনার! কউ কোনে উচ্চ বাঁচা করলেন ন! 

বরস॥ নেপোলিয়াশকে বিবাহ কবে মবধি ওই রমণীব স্পর্ধা গ্রকৃতই অতান্ত 

বুধ পেয়েছে! আমাদের মুখের ওপর ও কিনা দন্ভভবে কথ কয়। আমার 

বিবেচনায় সঙ্গে দলে ওকে শিক্ষা দেওয়া উচিত 

গোহির॥ ঠিক কথা; ওকে এখন এখান থেকে না যেতে ওয়াই উচিত _- 

( ঘণ্টাবাদন। গ্রহবীব প্রবেশ ) যে বমণী এই মাত্র এখান থেকে বেরিয়ে 

গেল--আমার দ্বিতীয় আদেশ পর্ধস্ত সে যাতে ফটক পাব হতে নাপাবে- 

সেদিকে দৃঢ় লক্ষ রাখ। ( প্রহণীর প্রস্থান ) 

সাঞ্জান ॥ তাহলে আমি একটা কাজের নথ বলি গুম্ুন _-পারিসে এই 



জোসেফাইনের শুর অভাব নই আমি বিশেযপ জানি-জোসেফাইলের 
সর্ববশশ কবব'ব জন্য তাবা উঠেপড়ে লেগেছে; এষন কি-_ মিশর থেকে 
পেপোলিয়ান জেসেফাহনকে যে সব পক্জ লিখেছে-তাবা সে সমস্ত পত্র 

আত্মলাৎ কবে নেপোলিয়ানেব কছে হজাসেফাইলেব চরিত্রে অপবাদ গিয়ে 

ক্রমাগত বেশমী প্ত্র পঠিয়েছে। এখন যদি দু চারদিন জোসেফ|ইনকে 
লুকিয়ে খাখা যয, তাহলে বাড়ীতে এমে পত্ীকে না দেখতে পেয়ে নেপো- 

লিয়নেব সঙ্গ সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছন্ন হবে। যদি বলেনশ--আমিই কৌশল 
কবে ওকে ছু একদিন 'আটক্ কৰে ঝাহতে পারি। তাহলেই ওর উপযুক্ত 
শিক্ষা তবে। 

গেহিব॥ এ বিষয়ে আমি আপনাকে হম্পূর্ণ অধিকার দিলেম। 

সাযন॥ যে আজ্ঞে (স্বগত) ঝা।স্ তবে আব কি। বেল্লা ফতে করেছি! 

( গ্স্থান ) 
গোহ॥ নেপোলিয়।ন ফ্রান্স এসেছে, পাবিসে আসতে আব বিলম্ নেই; 

আজ কাত্রেই প্অধ্যক্ষ-শভাব উদ্ধোধন করে - এ সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য নির্ণয় 

কণ! অবশ্য কর্তণা 

অধান্ষগণ ॥ শিশ্চঘ 

(গাণ্ভব ॥ তাহলে এ মজলিস-ভাঙগ। হোক 

বমণীগণ ॥ কাজে কাজই 1 (সকলের প্রস্থ নে পত্রম ) 

কার্ণে॥ (স্গগত? ৬নপো।লিয়ান বোনাপার্ট ফ্রান্সে গ্রত্য।বঞ্ভন করেছে শুনেই 

এই ম্বর্থসর্বহ অধাক্ষগণেব হদকম্প উপস্থৃত হয়েছে! কিন্তু এই বর্বরের 

দল এটা বুঝতে পাবলে না যে - অধাক্ষগণে৭ ই গ্তে একট। কাগুজ্ঞানহীন 

পাদবী কত ভাব সহবন্মিংা নিগৃগীন এ কথ। যখন নেপো। লয়ানের শ্রুতি- 

ষ্পর্শ পরবে তখন ভার পত্িণাম কি বিষময় ভবে! নেপোলিয়ানের চেয়ে 

বশ গৌরব পদ-ময দায় আম শর কিন্ত তবু আমি নেপোলিয়ানকে ভা 

কথি_-৬য় কাঁব শ্রদ্ধা কথ এবং বিশ্বাস করি -_এই তরুণ যুবক একদিন 

ফ্রাম্নেং সর্বময় অশীশ্বব হবে - স্ৃতবাং দেপোলিয়া ও তাঁর সহধশ্মিণীর 
পক্ষ সমথন আমাকে করতেই হবে 3- যেমন কবেই হোক এই জোসেফাইনকে 

নেপোলিয়ানের নিকট উপস্থিত করে অধাক্ষদের দর্পচুণ করতে হবে। 

চতুর্থ গর্ভ সক 

( নেপোলিয়্ানের বাটা হরতেন ও ইউজিন। ) 
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হতেন ॥ দাদা! আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে একি বিষম বিষাদের সঞ্চার! একি 

বিধাতার অভিসম্প।ৎ ! 

ইউজিন॥ তা ভির আর কি বলব হরতেন? মায়ের আকম্মিক অন্তর্ধানে 

গুধু বিষাদ নয়_সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাথা পর্যন্ত হেট হয়েছে। কত জনে 

কত কথাই না বলছে। 

হরতেন ॥ ও কথা আর তুলে না দ[দ1)--এ পধস্ত কখনো কাবো উচু কথাটি 
শুশিনি,__কিন্তু আজ অতি সামান্ত লোকেও সামনাসামনি যে সব কথা বলে 

য|চ্ছে,_ তা শুনলে বধিব হতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছ। কবে, হৃদপিওুট। ছিণ্ডে 

ফেলে অগ্রনিকুণ্ডে ফেলে দিই 

ইউজঞ্জিন ॥ কি বলব হরতেন ,_ দীর্ঘকাল নুদব মিশরে ধার সঙ্গে প্রবাস-যাপন 

কবেছি--পার্থে দিয় শত্রুকে যুদ্ধ-দান করেছি_- এখন গুভে এসে এ দুঃসংবাদ 

গুনে ভাব সন্মুীন &তে কুন্তিত হচ্ছি (লুইয়েব প্রবেশ ) 

লুই॥ ইউজন। হবতেন । এখনই ব'ইবে চলে এস , মা বোধ হয় ৭সেছেনু,। 
ছবতেন ॥ যয মা 

ইউজিন ॥ কোথায় _.কাথায়-_ 

লুই ॥ বাইণে এস--সব প্টনতে পাবে_ একট। কি বিপদ ঘটেছিল। স্ীম্ব এস। 

(সকলেব গ্রস্থান । নেপে।'লিয়ানের প্রবেশ ) 

গেপো॥ সংসাবটা ছলণাব «কটা প্রকাণ্ড বাজা। এখানে সরলতা নেই, 

কৃতজ্ঞতা নেই, মায়া-মমতা নেই, গ্ুকৃত প্রমেব প্রতিদান নেই ১- "আছে শুধু 

প্রভাবথা-প্রনঞ্চণা-চলনা গ্রেমষেব 'মবমাশনা। উঃ প্রণয়ে আবিশ্বাসের চেয়ে 

মানুষের দুর্ভাগের বিষয় বুঝি মাব কিছুই (নই এ বিশ্বাসকে আমি তো! 

হজে হাদয়ে স্থান দান কবিনি , সুদূক পৰাসে ত'ব বিরুছে' অপবাদপুর্ণ সহশ্র 

পত্েও আম আস্থা স্বপন করিনি ১ আমি তন সগর্ধে বলেছিলেম- সে 

অ।মাব পত্রী; সকল কুৎ্মা--সকল শিন্দা_ সকল অপবাদের উদ্দে তাব 

স্কান। -কিল্তু আজ আমাব সে গর্ব কোথায়? এই কি প্রেম? আমি 

যে তাকে আমাব জীবনের অধিক ভালবেসেছি__ব্মামাব প্রণয়-কুন্সম অকুত্রিম 

অনুবাগ ভবে তার পদ্দে অঞ্জলে দিয়েছি কিন্তু গ্রতিদানে পেয়েছি কি-_- 

কেবল ছলনা- কেবল গ্রাতারণা--কেবল বিশ্বাসঘাতকতা । »-আমার 

জোসেফাইন পাপিষ্ঠা। শন শত হান স্ত।বকেব প্রেমে গমত্ত।। জঘন্য 

এপ্রমন্পুচ। পুর্ণ করবার অগ্ঠ আজ্জ ০স গৃহচ্াযতা। এমনি করে সে আমার 
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অপাধিব প্রেমের অমর্যাদা করলে! উঃ--উ:- আমার জে।সেক্াইন 
অবিশ্ব(সিনী |! না-না-এ কথা-এ কথা যেন বিশ্বাস করতে প্রতৃত্তি হচ্ছে না” 
মনে যেন স্থায়ী হচ্ছে না!! কেন হচ্ছেনা! তার সম্বন্ধে আমার ষে বড় 
উচ্চ ধারণ ছিল! নেপোলিয়ানের হৃদয়ের অর্ধাংশ সে যে অধিকার করেছিল ! 
উচ্চাকাজ্ধী নেপোলিয়ান বোন।পার্টের এই বিশাল বিশ্বে কেবল ছুটি আকাঙ্থার 
জিনিস আছে ;_-এক জ'বন যুদ্ধে অনস্ত গৌঁবব, আর প্রেমময় পত্রী অকুরস্ত 
প্রেম! আমাৰ কামনাকে মৃত্তিমন্ত্রীরূপে বর্ণনা করতে হলে--পত্তী আমার 
দেহ, আর গৌরব আমার প্রাণ! আজ আমার সেই পত্বী অবিশ্বাসিনী ; 
তাগ ফলে দেহ আমার শতধাচুর্ণ_-শুধু প্রাণটুকু অবশিই আছে।- কে বলতে 
পারে__অৃষ্টের নির্মম আঘাতে দীনবিদীর্ণ এই দেহ মধো প্রাণটুকু স্থারী হবে 

কিনা? --জাসেফাইন! জোসেফাইন। উচ্চ।কাজ্মী শেপোলিয়।নের উচ্চ 

আশাকে তুষ্ট '৭ইঠ্াবে চুর্ণ কবে দিয়ে গেলি।-_উ:-_-এ চিন্তাও অলহা! 
অথ৮--এ চিস্তাব বুঝি নিরত্তি নেই 1! (কে্দাগায় উপবেশন এবং চিন্কামগ্ন । 

ও তন্দ্রাচ্ছর। ইঙজিন ও হবতেনের হস্তাবলম্থনে জেসেফাইনের প্রবেশ ।) 

হবতেন ॥ -বাবা? মাফিরে এসেছেন । 

নেপো ॥ ( চমকিত হইব )--একি ! একি 1- এ এখানে কেন” কে একে 

আমার সামনে আনতে বলেছে ?- নিয়ে যাও-_-নিয়ে য1ও--যে পাপ শ্থেচ্ছায় 

গিয়েছিল- আবার সে এখানে কেন 1নিয়ে যাও-- 

জোসে॥ স্বামী! প্রভু 1-- 

নেপো॥ চুপ! চুপ ।--আর ও সন্বোধনেব প্রত্যাশা বাখি না! বমনি! ধনে 
মনে আমি অনেক ন্ুখস্বপ্র দেখেছি; দেখে বিভোর হয়েছি-দ্বপ্নরাজ্ে 

অনুপম সুসস্ভোগ কবেছি! কিন্ত এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্বপ্ন 

আমাব ভেঙ্গে গেছে । সে ন্ুখ-সস্ভোগের আশ। বাতাসে মিশে গেছে ।-- 

আমার হাদয এখন মরুভূমি | 

গেসে ॥ প্রত! আমি অবিশ্বসিণী নই !-_ 

নেপো ॥ হ'তে পারে। কিন্তৃতুমি যে এ রাজ্যের অর্ধেক অধিবাসীর প্রেমা- 
কাঙ্খিনী হয়েছ-তা আমি জানতে পেরেছি! ( সহসা দৃঢ় শ্বরে ) রমণি! 
আমার ইচ্ছা_এই দণ্ডে তুমি আমার সংশ্রব ছেড়ে চিরজীবনের মতল 

দেশাস্তরে চলে যাও !-- তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধই নেই। 

(জোসেফা১'নর মুঙ্ছ। ও পতনোক্রম, পুত্রকম্ত।কতৃকি ধারণ ) একে এখান 
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থেকে নিয়ে যাও; এ অভিনয় আমার অসঙ্থ! 

ছরতেন॥ বাবা! সত)ই মার কোনে অপরাধ নেই; শত্রু পক্ষ মাকে 

নেপো॥। কোনো কথ শুনতে চাই না হুরতেন1! আগে ওকে আমার বাটীর 

বাইরে রেখে এসো,-তারপর ষদ্দি কিছু বলবার থাকে ব'লে 1 

হরতেন॥ বাবা! অভাগিনী মা আমার সংজ্ঞাশূন্য ; এ রাক্রে একে কোথায় 

নিয়ে যাবো! আজ রাতটুকু এ বাড়ীতে থাকবার অন্থমতি দাও বাবা ! 
নেপো॥ তাই-_-তাই কবো--এখন ওকে আমাব সন্ুখ থেকে সবিয়ে নিয়ে যাও, 
-_ আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! (জোসেফাইনকে লইয়! পুত্রকন্তার গ্রস্থান) 

কেন আমি এই রমণীর প্রতি এমন অন্ধভাবে আসক্ত হয়েছিলেম ! যে দিন 

মিশরে এর বিরুদ্ধে প্রথম পত্র পেয়েছিলেম _লেই দিনই কেন এই পাপিষ্ঠাব 

মুত্তিআমার হৃদয় থেকে বিসর্জন দিইনি? তাহলে হয়তো আজ, আমাকে 
এত যন্ত্রণা - এত বেদনা এত অনুশোচনা ভোগ কবতে হত না! উঃ-- 

সংসারে আমাব মতন মন্দহ!গা বুঝি আব কেউ নেই। (কাউণ্ট ও কার্পোখ 

প্রবেশ ) 

কাউণ্ট ॥ বোশাপাট”1 মকুইশ কার্ণো আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন । 

নেপো॥ একি, এমন "সীভাগা আমাব! "আপনাকে যে 'আমাব”বাটাতে 
এভাবে দখতে পাবো এ আ'ম স্বপ্রেও ভাবিনি । 

কার্ণো॥ জেনাবেল বোনাপ1) এটাই হচ্ছে স্বাভাবি *; আমরা অনেক সময় 

(যট। ভাবি- সেটা ঘটেনা, আব যো”া ঘটবাব প্রত্যাশা কবিনা- সেইটিই 

ঘটে যায়! -_এ দুঃসময়ে যে আপনাকে ১1৭ পাবে'__ছুপিন "আগে ফ্রান্স 

এট কি ম্বপ্রেও ভেবেছিল? 

নেপো ॥ আমার ফ্রান্স আগমনে ফ্রান্সবা সরা কি পতাই জন্তষ্ট হয়েছে? 

কার্ণো ॥ আমাব পোধ হয়_-.স পৰিচয় পথেই শাপনি উত্তমরূপে প্রাপ্ত হয়েছেন। 

"নেপো ॥ আপনি ক ন্তধী হয়েছেন? 

কাণৌো॥ সে তো দেখেই বুঝতে পারছেন ! হ্বাপাম বোধহয় আনেন--দু একটি 
বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার মতের অনৈকা থাকলেও আমি আপনার 

ওণমুগ্ধ। 

নেপো॥ আপান শামাকে যথেষ্ট লহ কবেন ! তা আমি জানি। জিজ্ঞাসা 

করি, 'অধ্যক্ষগণ কি আমাকে হঠাৎ উপস্থিত দেখে তুষ্ট হয়েছেন? 

কাউণ্ট ॥ ভা অত্যন্ত) তবে তুষ্টিব মাজ।টা কিছু অতিরিক্ত হ'য়ে গেছে। 
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আপনার আগমন বার্তা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তানের উর্ধবর হন্তিক আপনার 

অভার্থন।য় এমন একট! চমৎকার ব্যবস্থা ফরেছেন-_যার জগ্যে আপনার উচ্চ 

সন্কল্পটাই পণ্ড হতে বসেছে ! 

নেপো ॥ এ কথার অর্থকি কাউণ্ট? 

কাউণ্ট ॥ এর র্থ ইনিই বাক্ত করবেন। 
কার্পো॥ জেনারেল বোনাপার্ট? আপনি কি এখন এ্রকুতত্থ আছেন? 

আমার মনে হয়__ আপনি বেশ স্বচ্ছন্দ নন ! 

নেপা॥ কেন আপনি কি আমার মুখে কোনও প্রকার অস্থিরতা বা কাতরতার 

চিহ্ন দেশতে পাচ্ছেন? অস্তবে আমর ঘাই থাকুক--বাইরে কি তা প্রকাশ 

পাচ্ছে? আপনার জানা উচিত-_অন্তবে ভীম হুতাশন প্রচ্ছন্ন রেখে মুখে 

হ|সির গ্রন্নবণ ছোটাতে আমি সদ।ই অভান্ত ! 

কাউণ্ট ॥ এ কথা খুবই সত্য; উৎকৃষ্ট অভিনেতার গুণরাজিও আপনি আয়ত্ত 

কবেছেন।--সেইজন্তই এইমাজ্ আপনাব নিরপধাধিনী পত্বী জোসেফাইনকে 

নিষ্টরভাবে বিতাড়িত ক'রে আপনি আমাদের সঙ্গে বেশ সহজ সরলভাবে 

কথাবার্তা কইতে পারছেন ! 

নেপো॥ এ তোমার কি কথা কাউণ্ট? নিরপরাধিনী পত্বী জোসেফাইন !! 

এ তুমি কি বলছ কাউণ্ট? তাহলে কি তোমার বিশ্বাস-_ মিথ্যা ধারণার 

বশবস্ত হয়ে আমি আমার নিরপরাধিনী পত্বীকে পরিত্যাগ করেছি? 

কাউণ্ট ॥ সত্যই তাই করেছেন !--এইখানেই আপনার দূর্বলতা !--আপনি 

বিধিদত্ত অসংখা গুণেব অধিকারী হলেও-_লোক-চবিত্র অধান্বন করার সামথ্থয 

আপনার অতি অল্প, মানুষ গ্রতিভাশালী কিনা--তা আপনি সহজে 

বুঝতে পারেন; কিন্তু কোনো ব্ক্তি ক্ুর কি স্বার্থপর, উপকারক--কি বিশ্বাস- 

ঘাতক,_-এ তত্ব নির্ণয়ে আপনি সম্পূর্ণ অপারক; এ বাপারে আপনি 

পরের বসন!কে বড় বেশী বিশ্বাস করেন; তা সতাই চোক--বা অতিরঞ্জিতই 

হোক! এই দুর্বলতার হত থেকে যদি আপনি অব্যাহতি না পান, তাহলে 

ভবিষ্যতে অ।পনাকে অনুশোচনা করতে হবে! আপনার যদি লোক-চণ্ত্র 

অধায়নের ক্ষমতা থাকতো৷-_ তাহলে অভাগিনী জোসেফাইন যখন করুণ।র 

প্রতিমৃত্তিম্বরূপ আপনাব সম্মুখে এসে ঈাড়িয়েছিল- তখন তার বদনমণ্ডলে 

পবিত্রতার উজ্জল প্রভা দেখে-_অপরের অপবাদ রটনা ভূলে গিয়ে সাদর 

শক হতে ধারণ করতেন,__নিষ্টুরের মতন তাড়িয়ে দিতেন না। 
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নেশোর কান্ট! এ অপ্রিয় প্রসঙ্গের উত্থাপন! ন! হলেই গাল হত 1 
কমি ধায় বান্যগুলে পবিজ্তার উজ্দ্রল প্রভা দেখেছ_-আমি তার অপরাধের 

বথেষ্ট প্রমাণ পেয়ে তবে নিষুরের মত ব্যবহার করেছি-_ এইটুকু দয়া করে 
মনে রেখো । আধার হাসে দয়ার অভাব নেই,_-কিন্তু আবগ্তক হলে সে 

দয়ার উৎস আমি সবলে রুদ্ধ করতে পারি। 

কার্ণো॥। হ1--তা আমি জানি । কিন্তু আপনর পত্বীর বিরুদ্ধে ষে প্রমাণগুলি 

পেয়ে আপনি এই দয়ার উৎস সবলে রুদ্ধ করেছেন-_সেই প্রমাণগুলিই 

ভিডিহীন । 

নেপো॥ আপনি কি কবে জানলেন যে সেগুলি ভিত্তিহীন? 
কার্পো ( একতাডা পত্র দেখাইয়া ) এই প্রমাণের বলে। 

নেপো॥ ওাগুলি কি? 

কাউণ্ট ॥ ও'গুলি আপনার পত্বীর পবিত্রাণেব অস্ত্র! 

কার্প ॥ আর এই অস্ত্র-আপনাব স্ত্রী সর্ববনাশেব জন্য বাজধাশীব বক্ষে 

ওপর যে চক্রান্তের চত্বব স্বাপিত হয়েছে সেখান থেকেই আবিষ্কার করা 

হয়েছে।__ ( একখানি পত্র বাহির কবিয়|)--এ পত্রধানি আপনি (৮নতে 

পারেন কি না দেখুন দেখি ! ৫ 

নেপো ॥ ( পত্র দেখিয়া) এ যে আমারই হস্তাক্ষব দেখা !--( দীর্ঘশ্বাস ) এ 

পঞ্ আমিই মিশব থেকে পাতিয়েছিলেম | 

কাণো॥ আচ্ছা- এশুলি - এ সবও বে।প হয় আপনারই লেখা! 

নেপো॥ নিশ্চয়! কিস্তি এ সব নিয়ে কেন আমাকে আবার বিচলিত 

করছেন? এ সব লিপি ধখনই পুডিত্ধে ফেলুন । এ পমন্ত পত্রই আমি সেই 

হতভাগিনীকে লিখেভিলেম। 

কার্পো। কিন্তু সেই হতভাগিনী এ সব চিঠির একগানিও পায়নি-_মৃত্ি পর্যন্ত 

দেখেনি । 

নেপো॥ এর অর্থ কি। 

কাউণ্ট ॥ এব অর্থ এই--ফে চক্রান্তের কথা ইনি এই মাত্র বললেন, সেই 

চক্তান্ডের চক্রীর়া একটু মাথ। খাটিয়ে পোষ্ট অফিস থেকেই চিঠিগুলি আত্মসাৎ 

করেছেন, আর তার উত্তব ম্বপ্নীপ আপনার কাছে ( আর একতাড়া চিঠি 

'ঞ্জাছির করিয়া ) এই অতি মোলায়েম মাকাল ফলগুলি যত্ব ক'রে পাঠিয়ে 

দিয়েছেন! --এগুলি দ্বেখুন দেখি! মনে রাখবেন কিন্ধ--এ হচ্ছে নকল, 
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এর আসল আপনি মিশরে বসেই পেছ্কেছেন ;--নকলগুলি আমরা তাদের 

আড্ডা থেকেই পেম়্েছি। 

নেপো॥ এসবকি! _-মিশরে আমি যে সব কুৎসাপূর্ণ যেনামী চিঠি পেকেছি 
এগুলে। দেখছি ষে - সেই সব চিঠিবই অবিকল প্রতিলিপি! এ কি রম্য! 

এ কি প্রহেলিকা। (গম্ভীর ভাবে চিন্ত। ) 

কার্ণো ॥ আপনার পত্ত্ীর বিরুদ্ধে আপনি যে সব প্রমাণ পেয়েছেন- আমার 

এই জব প্রমাণ তীর স্বপক্ষে জয়যুক্ত হবে, এটা বোধ হুয় আপনি এখন বুঝতে 
পাবছেন। এবাৰ আমি আমাব চোখে দেখা প্রমাণ ব্ক্ত করবো! সে কথা 

শুনলে আপনি ধৈযাহারা হবেন, আপনার বুকের রক্ত মাথায় গিয়ে উঠবে ! 

নেপো॥ এই সব যস্থণ! ভোগ কববার জন্যই কি আমি সহশ্ বাধা বিশ্ন অতিক্রম 

করে মিশব থেকে পারিসে ফিবে এলেম ” 

কার্ণো। এইবার আপনাব যন্ত্রণাব অবসান হবে! শুনুন তবে,--আপন।র পত্বী 

এই দীর্ঘকালেব মধ্যে আপনাব কোনও পত্র না পেয়ে অত্যন্ত ব্যাধিত। হুন১--- 

সেদিন গোহিবেব ভবনে নাচে মজলিসে তিনি নিমন্ত্রিতা হয়েছিলেন। সে 

মঞ্জলিসে 'মামিও ছিলেম । নাচ আবম্ভ হয়ে গেলে আপনার স্ত্রী অত্যন্ত 

বিষগ্রভাবে সেখানে উপস্থিত হন । তাঁকে দেখে পাদরী সায়ান তার সঙ্গে 

নাচবার অভিগ্রায় প্রকাশ কবে; কিন্তু আপন এই নৃত্যের বিরোধী বলে-_ 

আপনাব স্ত্রী নাচতে সম্মত হন । তখন গৃহম্থামী গেহির ষ্কে বলেন__ 
ত্দ না নাচবে তবে এখানে এসেছ কেন? আপনার স্ত্রী বলেন- “আমি 

নাচতে আসিনি, আমার ম্ব'মীব সংবাদ জানতে এসেছি গোহির বলেন-_. 

“তমার স্বামীর মিশরে সমাধি হয়েছে । ঠিক এই সময় সংবাদ পাওয়া গেল 

_ আপনি ফ্রান্সে ফিরে এসেছেন । তখন আপনার পত্বী আনন্দে উদ্বেলিত 

হয়ে অধাক্ষ গেহিরকে মিথাবা্দী বলে ধিক্কার দিয়ে সেখান তকে বেরিয়ে 

আঙগেন কিন্তু এই ঝাপারে অশাক্ষগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন-ত্বাকে রীতিমত 

শিক্ষা দে ওয়। কর্তব্য বলে মত প্রকাশ কবেন। তগনই ওই পাদরী সায়ান 

অ।পন[ব পত্রীকে কিছুদিন আবদ্ধ করে রাখবার প্রস্তাব করে; _-সে এ কথাও 

বলে যে, 'আসেফাইনের বিরুদ্ধে অসংখা বেনামী পঙজজ নেপে।লিয়ানের কাছে 

গেছে, এখন একে আবদ্ধ করে রেখে পরে ছেড়ে দিলেও -নেপোলিক্!ন ওকে 
আর গ্রশ্ণ করবে না-তাহলেই এর শিক্ষা হবে;- গৃহন্বামী এ প্রত্তাবে 

সম্মত হন,- কুলে "আপনার পত্ৰী বন্দিপী হন। এই ভগু পা্দণীর বাটা থেকে 
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এই মাত্র আমরা তাঁকে উদ্ধার করে এনেছি নয়াধমের এমন সাহস যে, 

আপনার পত্বীর ওপর অত্যাচার পর্যাস্ত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল,-- কিন্ত 

আমাদের সময়োচিত সাহাযো সে সিদ্বমনোরথ হতে পাবেনি। এই সমস্ত 

পত্র তারই বাটী তল্ল/শ করে পাওয়া গিয়েছে । 

নেপো॥ জোসেফাইন । অভাগিনী জোসেফাইন। আমাব অচ্চনীযা জোসে- 

ফাইন। আমি তোমাব প্রেমে অযোগা- আমি তোমার অপদাথ স্বামী! 

বর্ররের মতন স্মামি তোমাব প্রতি অন্যায় আচরণ কৰেছি! মহাশয়গণ। 

আপনাদেরই অনুগ্রহে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট আঙজ আবার নবজীবনেব 

অধিকাপী হলো । পত্বীহার হয়ে-_দেভ আমাব তেজে গিয়েছিল-_যন্ত্রণায় 

জীবন পর্ধস্ত পলে পলে দগ্ধ হচ্ছিল; কিন্তু এখন জীর্ণদেহ আবার দৃ্ত₹--এ 
গ্রাণ আবাব পরিপুষ্ট--উ্াম আবার আয়ন্ত!-_আমার সেই নিগৃহীতা 

ল।ঞ্চিতা-_পবিতাক্তা পত্বীব কু্প।ভিক্ষা এখন আমার কর্তব্য (প্রস্থান ) 

কউণ্ট ॥ লোকটার জীবনটা একেবারে মাটি হয়ে যেতো- যদি আপন এমন 

নিংম্বার্থভাবে সাহাযা না! করতেন । 

কার্ণে । আমি নিতান্ত নি্বার্থভাবে এ কাজে হাত দেইনি কাউণ্ট ,_-আমাব 

একটু স্থার্থসম্বদ্ধ আছে নিশ্চয়ই,-তবে /সট। ফ্রান্সের পশ্ষেও কলাদণজনক। 

চলো- আমরা এ দিকেই যা 

পঞ্চম গাঙ্ব 

(জোসেফাইনের শয়নকক্ষ সোকায় জোসেফাইন । ) 

জোসে॥। কেন ণমন হোল? কি কবেছি আমি? কোনো অপনাধে আমি 

তে। অপখাধিনী নই ,-তবে কেন ভগবান আম।কে এ যন্ত্রণা দিলেন। পপীই 

পাপের শ।স্তি পায় ,_-কিস্তু আম তে। প্রেমেও কখনো পাপ করি শি,_ 

তবে কেন আমাব এ সাজ ৮-_ কলস্কনণী বাববণিতাব মতন আমি আজ 

লাঞ্চিত।-_লিগুহীতা ! হায়__এত প্রেমে *এমন বিষাদ ।-- আমি পবিতাত্তা 

_ বিতাডিতা! এই বাতটুকু মাত্র এ আলয়েখ সঙ্গে আমার সম্বন্ধ । 

তারপব?” না-না--ত1 পারবো না--তা পাববে! না নেপোলিয়াকে পরি- 

ত্যাগ করে আমি কিছুতেই যেতে পাবব না)-কেন যাবো? তিনি আমার 

প্রতৃ--আমাব গ্বামী--আমার জীবন-সর্বন্থ! য্দি একান্তই যেতে হয়__ 

তাহলে এ পৃথিবী থেকে জন্মের মতন বিধায় পেব--তীর ক্রোধে দগ্ধ হয়ে 

মরব -তীর পদতলেই এ জীবন বিসর্জন দোব। --আমি যাবো-_-আবার 



তার কাছে বাবো--সমস্ত কথা প্রকাশ করে বলবে।-- আমি অবিশ্বাসিনী 
নই, অপবাধিনী নই--আমি তোমার প্রেমী পত্থী | এতেও কি তীর দয়া 
হবে না? উ£--এ কি হোল! বুকেব ভেতর এমন করে উঠল ফেন! 
মাথ|ট। ঘুবে গেল !--উঃ উঃ-_নেপোলিয।ন-_নেপোলিয়ান প্বামী আমার-__ 

(সোফায় শয়ন । অবসন্নভাবে। নেপোলিয়ানেব প্রবেশ । ) 
নেপো ॥ উন্মস্ত বিকতমস্তিফ সন্দিগ্কচিত্ত নেপোলিয়ানের বর্বরতা কি চমৎকার 

নিদর্শন ! এই পতিগ্রণা ভ্েমময়ী রমণী আমা-কর্তক নিদারুণ নিগৃহিতা 

হয়েও জীবন-মৃত্যুব সন্ধিস্থলে, বারংবার আমারই নাম উচ্চারণ করছে,_- 
আ।র আমি পবশ্রীকাতর নরাধমদের "সসাব পত্রে নির্ভর করে এর ওপব কি 

কঠোব ব্যবহাবই না কবেছি। আমার এ অপবাধের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে !__- 

জেোসেফাইন ! জ্োসেফাইন ! 

জআোসে॥। এ কি শুশলুম-_কাব কথম্বব গুনতে পেলুম! এ কি স্বপ্ন! 

না- তা তো নয় -4ম্বব তো স্পষ্ট শুনলুম - শুনে যে সমস্ত যন্্রণাব অবলান 

হলো! কোবায়-_,কাগ।য় তুমি প্রতৃ-কোথায় তুমি আমার প্রিয়তম ! 
নেপো॥ (সম্মুখে আসিয়া) জোসেফাইন। হাঁদয়ের আবাধ্ দেবী জোসেফাইন | 

জোলে॥ প্রভু ! গ্রাণেশ্বর। (উঠিয়া সবেগে নেপোলিয়।নেও বক্ষে পড়িয়া! বে!দন) 

নেপো॥ জোসি। আসি! আমি অতি অপদার্থ- আমি উন্মত্ত--তাই 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না কবে তোমাব প্রতি বর্বববের মতন ব্যবহার করেছি! 

আমাকে মাঞ্জন1 কর প্রিয়ণতমে (সোফায় বসাইয়।) 

জোসে॥ (সোফা হইতে উঠিয়া নেপোলিগ্লানেব পদতলে বলিয়া) প্রভু! 

"মামি তোমার স্লেচমন্ী পত্বী--আমি অবিশ্বািণী নই ! 
নেপো॥ ( পুনগায় বসাইয়া) তা আমি জেনেছি প্রিয়তমে-_-সমন্ত বৃত্ত 

অবগত হযেছ। আমার পেমোন্সাধিশী আদরবিনী জোসি। কিছুক্ষণ পুর্ব 

আমি মন্তয্যত্ব হা বিয়ে ছিলেম-_ তাই তোমার কাছে দয়া ভিক্ষা! কবতে এসেছি, 

- অনু *প্ত স্বামীকে দয়। কব জোসি! 

জোগে ॥ তুমি মামার কাছে দয়া চেয়ো না প্রিয়তম, চিরদিন আমিই তোমার 

দয়ার পাত্রী; তামার প্রেমে-_তোমার দয়ায়- তোমার সততায় আমি 

আংজ্মভাবা ;--তুমি ষে আমার কাছে “জোসেফ ।ইনেব নেপোলিয়ান' প্রস্ত। 

নেপো॥ সত্য প্রর়তমে--আমি গৃহে 'তামারই নেপোলিয়ান, তোমার প্রেমে 

অ|মি ন্মাঞ্সহারা হই )-তোমার সঙ্গনুখে আমার সকল চিন্তা সুপ্ত হয় 



১৪৪৬ অস্ঠিনয় 

_-আত্ম। প্রেমের উৎসে সম্ভরণ করে-_দ্বগাঁর প্রেম-সৌরভে চিত্ত আমোদিত 
হয়ে ওঠে,_আমি যেন তখন জাছু-পুস্তলিক!র মতন মুগ্ধ হয়ে তোমায় শ্ুন্দর 
মুখ পানে চেয়ে তোমার পার্থে বসে থাকি, আমি তোমাকে এত ভালবাসি ! 

কিন্তু সেই আমি তোথার প্রতি কি কঠোব নিষ্ঠর ব্যবহার করেছি! 
জোসে॥। ও কথা তুমি ভূলে যাও ,__এ অপ্রিয় ঘটন।র কথা স্বপ্লেব মতন আম 

ভূলে যাব,__তুমিও ও কথ আর মনে রেখো না। 

নেপো ॥ এ অপ্রিয় কথা আমি মনে পাখব না সতা--কিস্তু এই অপ্রিয় ঘটনার 

যার! নায়ক, তাদেব আমি এমন শিক্ষা দেব যে তাঁরা এ কথা চিরকাল স্মংণ 

রাখবে ১ নেপোলিয়াণের পত্বীর প্রাণে দাগ! দেবার চমতকার প্রতিফল তারা 

মৃত্যু পরাস্ত উপভে।গ করবে। (কাউন্ট, কার্ণো, লুই, হরতেন, ইউজ্জিন, 
এলিজা প্রভৃতির প্রবেশ ) কাউণ্ট। আমি বড় ভাগ্যবান, হুদ্ধজয় আমার 

যেমন সহঞজ-সাধা, জে সেফাইনের হ্দয় বিজয়েও আমি তেমনিই অত্যন্ত । 

কাউণ্ট ॥ হুর্ভাগাক্রমে জাসেফাইনের হাদয় নাবাস্লভ মভিমানেব ভাব বহনে 

একাস্ত অক্ষম, তাই এখানে আপনি সহজেই জয়ী হন,_অন্যথায় এখানে 

আপনাকে শুধু হারা নয় _ এমন ঘা খেতে হ'ত যে এদিকে বণসাজে সেজে 

আপনাকে অ।র কম্মিনকালেও আসতে হে।ত না - অধীনতা লোভনীয় £'তা। 

নেপো॥ --৭ কথাখুব সতা তবে সৌভাগাক্রমে জোসেফাইনেব হৃদয় দুর্গ 
আমার কাছে অরক্ষিত _তাই বিজ্ঞয় এত সহজ সাধ্য। হরতেন, ইউজিন-__ 
তোমাদের ম। আমাকে ক্ষমা কবেছেন- তোমরা আম।কে ক্ষমা করেছ তো? 

হরতেন ॥ মেয়ে কতক্ষণ পিতাব ওপব মঙ্মান কবে থাকতে পারে বাবা? 

মেয়ে চিবদিন পর্কির অনুকূল, ববং দাদাকে আজ্ঞ।লা কর - 

ইউজিন ॥ কন হুরতেন__ আমাব ওপর মাবার চাপ দিচ্ছিস কন? --মাকে 

কষ্ট দিয়ে -'আমাদেব সকলেব মিলনানন্দেব মূলে যার কাটা দিয়েছে - তাঁদের 

উচিত মত শিক্ষা (দওয়া কাব শ! ইচ্ছে? 

কাণো ॥ হাযা-_ এ কথাট। কথার মতন কথা বলেছ ইউষ্রন)-_-পেপোলিয়ান যদি 

সন্ত সন্ত এব প্রতিশোধ তুলতে না পাবেন-- তাহলে শুধু তোমাদের নয়... 

তোমাদের জননীরও অভিমান করা উচিত ষ অধ্যক্ষসভা ফ্রাম্সের ভাগা- 

বিধাতা, যেই অধ্যক্ষগণের ইঙ্গিতেই ফ্রান্সের গৌরব রক্ষাকর্তা নেপোলিয়ান 
বোনাপ।টের পত্বী নিগৃহিতা হয়েছেন। 

নেপো॥ দেখুন--এই অধ্যক্ষ সভা ওলট-পালট করতে পারি--ধর্দ আমি 



হাসিল ১৪%৭ 

সর্ধতোভাবে 'আপনার সাহাধা পাই। ফেনা, আপনি পঞ্চ শঙ্ডের সঙ 
সভাপতি এবং জনসাধারণের প্রিয়তম নেতা! তাই আপনার লামর্থের 
ওপর আমাব এত বিশ্বাস । 

কার্পে। ॥ এ বিষয়ে আমি কাম্মমলোগ্রাণে আপনাকে সাঞ্াধা করতে প্রন্থত 

আছি। -- ফ্রাঙ্গেব বর্তমান দুঃসময়ে “মাথা আর 'তরখারি' এই ছুটি জিনিস 

বড় দরকারী ;-_-বিধাতাব আশীর্ব্বাদে আপনি এই ছুটি জিনিলেরই অধিকারী । 

--তাই আপনার প্রতি আমারও এত উচ্চ বিশ্বাস। ( মুরাটের প্রবেশ ) 

নেপো॥ কি সংবাদ মুরট ০ শুভঞ্জনক বলে অশা করতে পারি কি? 
মুরাট ॥ পারিসের সমস্ত সেনানী সৈনিক কর্মচারী ও সৈশ্ঠঘল প্রকাশ্ত ভাবে 

আপনার দর্শনপ্রা্ধ্ণ। কিন্তু অধাক্ষ-সভা তার্দের এ ইচ্ছার বিরোধী। সভা 
প্রধান সেনাপতি মোবোকে 'মাদেশ কবেছেন -ষেন কোন সেন! এ ব্যাপারে 

যেগদান না কবে। 

নেপো ॥ মোবো আবার গ্রধান *সনাপতি হয়েছেন নাকি। আচ্ছ। সৈনুদের 

ইচ্ছা কি গ্রকার? 

মুরাট ॥ তাদের ইচ্ছা_তারা সদলে 'বলিবার্ডে' সমবেত হয়- আর আপনি 

সেই স্থানে তাদের দর্শন দান করে কৃতার্ধ কবেন। 

নেপো॥ উত্তঘ, আমি সৈন্ুদের ইচ্ছাই পূর্ণ করব, ঠসম্তগণ আমার সন্তান ! 

আমি এখনি এক ঘোষণাপজ্র সমস্ত সৈগ্ঠ-মধ্যে প্রচারিত করবো, তার ফলে 

কাল পরতে সমস্ত সৈন্য ও লৈনিক-কর্মাচারী বলিবার্ডে সমবেত হয়ে আমার 

সাক্ষাত পাবে, এবং সে সাক্ষাতের ফল এমন বিশ্ময়জনক হবে যে--. সংগ্র 
জগৎ বপ্রাহতবৎ স্তস্তিত হবে। 

বষ্ঠ গর্ভ 

( বলিবাড+। সেনানীগণ, সৈনিক-কর্ম[রীগণ, গুসজ্ছিত---সশ্ত্র পতাকা ধারী 
সৈগ্ঠগণ,-- সৈন্যগণেব গীত। ) 

আসছে অই বিশ্বঞ্জয়ী বীর। 

বাজাও তুরী বিজয় ভেরী জয়ববে গভীয়॥ 
তোল বিজয়-নিপগন বিমান ছেয়ে 

ডরে অরি দেখুক চেরে, 

কর উচ্চকণডে আধাছন কী্ডিগান গে়ে,-- 

» দ্বাও বিজয়ম(ল। সমাদরে ভিতরে নোরাও শির ॥ 
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(সুর্ঘাধনি এবং মেপে রণবান্ত _ সঙ্গে সঙ্গে অতুাজ্জল সামরিক পরিজ 
নেপোলিয়।ন, লুই, মুরাট, ইউজিন, কার্দে প্রভৃতির প্রবেশ। পূর্ববোজ 
সেনানী ও সৈম্তগণের টুগী খুলিয়। অভিবাদন । ) 

সেনানী ও ৫সম্কগণ । 8 আমরা ধন্য ! আমর! ধন্য 11 নেপোলিয়শর জয় হোক 1 

জনৈক সেনানী। আজগর! সমস্বরে আমাদের আরাধ্য দেবতা মিশর বিজেতা 
নেপোলিয়শ বোনাপটের জয় ঘোবণ! করছি। 

সকলে ॥ নেপোলিস্বার জয় হে!ক | 

নেপোলিয়ান ॥ ( টুপী খুলিয়া) জননী করাসীভূষ্থির জীবন-্থ্ূপ এই সদবেত 

বীরবৃন্দের প্রতি আমি হথাযে।গয অভিবাদন করছি! 

সৈশ্তগণ ॥ এমন কথ। আমরা কারো! মুখে শুনি নি! 

লেনানীগণ ॥ আপনি চিবজীবি হোন । 

সৈগ্ুগণ ॥ জয়-নেপেোলিয়া 1 জয় নেপোলিয়।!! (সৈশ্ভগণের প্রবল 

উচ্লাস--ঘন ঘন পতাকা সঞ্চালন ) 
কার্ণো। সৈম্তগণ। সেনানীগণ। সৈনিক-কশ্মচারীগণ । ভদ্রমহোদয়গণ 1-- 

আপনাদের আবেদন শিরধাধ্য করে মহাবীব নেপোলিয়ান বোনাপার্ট আজ 

আপনাদের দর্শন দিতে এসেছেন । দীর্ঘকাল পরে আজ আবার তার সঙ্গে 

আপনাদের এই সম্মিলন? অগ্যকার এই সদ্মিলন দিন ফ্রান্সের জাতীয় 

ইতিহাসে যাতে একটি চিরস্মরণীয় দিন বলে পরিগণিত হয়--ফ্রাম্সের জন- 

সাধাবণের পক্ষ হতে আমি সেজন্ বন্ধপরিকর হয়েছি ;--পঞ্চশতের সভার 

সভাপতিরূ.প আমি এই ঘে!ষণাপত্র গ্রস্তত করেছি। এ ঘোষণাপত্র আমি 
নেপোলিয়ান বোন।পার্টেব হস্তে প্রদান কবছিঃ- তিনিই আপনাদের সমক্ষে 

পাঠ করবেন। (পত্র প্রদান) 

নেপো॥ (পাঠ) সৈম্তগণ | সেনানীগণ ! সৈনিক কশ্মচারীগণ । ভড্রমহোদয়গণ ! 

ফ্রান্সের নষ্ট গৌরব পুনকদ্ধারেব অন্য--ফ্রান্জেব লুপ্ত মরধাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠার 
জন্য -_ ফ্রান্েব নবীন প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদকামী রাজতন্ত্রীগণকে দমন করবার 

জন্ত-- ফ্রাঙ্গেব 'বিরুদ্ধবদী বিছ্বেষপরায়ণ শঙ্তিপুগ্রকে ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের 

সমর্থনে বাধা করার জদ্য -- এবং অভ্যান্তরীন সকল গোলফে।গ, সকল অন্মুবিধা, 

সকল বিশৃঙ্খলার নিরকরণ পূর্বক জনসাধারণের শাস্তি ও গ্থার্থ অক্ষুন্ন রাখবার 
জন্ত -. নেপোলিয়ান বোনাপাট'কে ফ্রাঙ্গের সমুদয় সৈশ্তের অধ্যক্ষতা ভার 

প্রদান করা হ'ল ( সেলানী ও সৈস্ুগণের খন ঘন করতালি প্রদ।ন) 



ূ অভিসার ১৪৪৯ 

| রাঃ অহলে-নেপোবিষ্কান খোনাপাটে ৬ স্বীকার করছে নায় 
লকলেই সম্মত ? 

সৈস্তগণ ॥. অবশ্ত1 অবশ্য 11 র : 
জনৈক সেনানী ॥ পৃথিবীর রদ বীর নেংপালিক়ণ বোনাপা্টের নেক্ষতবে 

পরিচালিত হওয়া আমরা সৌভাগা বলে মনে করি! 

সৈম্কাগণ ॥' নিশ্চয়--নিশ্চয় 3 আমর! টিসি [কে চাই! - নেপে।লিঘ”, 

আমাদের নেপে[লিয়”। |! রা 

নেপো॥ বন্ধুগণ! ফ্রান্সের এই সাধারণতন্ত্র তরণী আঞ্জ কর্ণধার বিহীন হ'য়ে 
নিষজ্জিত হ'তে বসেছে! --এ মগ্নগ্রায় তরণীকে রক্ষা করতে হতে তোমাদের 

গ্রতোকের সাহায্য আবশ্টক ! তোমরা কি আমাকে সাহা ধা করতে প্রস্তুত? 

সৈম্ত ও সেনানী। --শপথ করছি--শপথ করছি-সাহায) করবো! (পতাকা 

জঞ্চালন। দ্রতবেগে হরতেনের প্রবেশ ) 

নেপো॥ একি হরতেন। কি সংবাদ মা? 

হরতেন॥ বাবা! ওদিকে ভয়ঙ্কর বিপদ! অধ্যক্ষ সভা তোমাকে বিল্রোহী 

প্রতিপন্ন করে গ্রে্চার করবার ব্যবস্থা করেছে ;--তোমার বিপক্ষ দল সকলেই 

সেখানে সমবেত হয়েছে ;--কাউন্টকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গেছে--সভার 

মধ্যেই নাকি তাকে হত্যা করা হবে। তাঁকে বীচাবার চেষ্টা করা এখনি 

দরকার। | 

নেপো॥ বন্ধুগণ! এই মাত্র আমি সংবাদ পেলেন আমাদের স্বেচ্ছাচারী অধাক্ষ 

সভা এমন এক অন্যায় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছেন--যার ফলে আঙজজই আবার 

সেই ভীধণ ফরাসী বিপ্লবের পুনরভিনয় হবে! জনসাধারণের শাস্তির অনুরোধে 

অগ্কুরেই এ বিপ্রবের মূলচ্ছেদ করবার অন্ত অমি তোমাদের ওপর নির্ভর করছি 

_ তোম।দের প্রত্যেকের তরবারির সাহাবা প্রার্থন। করছি ! 

সেনানী ও সৈম্তগণ ॥ আমরা প্রস্তুত! আমরা গ্রস্তত!! (সকল সৈম্ী ও 

সেনানীর যুগপৎ তরবারি নিফাসন ) 

নেপো॥ উত্তধ,__বন্ধুগণ। তাহলে আমায় অন্ুদ্ণ করো!!! ( লুসঙ্জিত 

অশ্থে অ.রোষ্চন ও সৈম্যগণের জয়ধ্বনি 9" 

সম গর্ভ । 

( অধ্যক্ষ-সভা। বেরা, গোছির, মলিকা, সিয়ে, ডুঁকো, জানি, 
সেনাপতি মোরা, বারনাফো, অাকোবিনগণ ও অন্তান্ত সভযগণ |) 



১৪৫৬ অস্তিননু 

বেরস8 (ছবোধণাপর পাঠ) নেপোঙ্গিহান বোনাপা্ট রাজধানীর সৈযরল 
ও জনসাধারণকে উত্তেজিত করে বিঞ্রোহ উপস্থিত করতে প্রবৃত্ত ছয়েছে। 

এই অপরাধে নেপোলিয়ান বোন(পাট” ও তার সাহাফাকারীদিগকে এই অধাক্ষ 

সত! বিজ্রোহকারী বলে ঘোষণা! করছেন । বিজ্রোহীর দণ্ড এদের প্রতি প্রয়োগ 
করা হবে। 

সভাগণ ॥ সধারণতন্ছের শত্রুদের নিপাত করা হোক--ছেচ্ছাচারীদের হত্যা 

কর] হোক -আমদের সাধারণতন্ত্র চিরস্থায়ী হোক! (বেগে পাগরী সায়ানের 

প্রবেশ ) 

সান্কান॥ এখনই লেপে!লিয়ানকে ধরবার জন্তু ফৌজ পাঠান হোক--তার খর- 
বাড়ী ভেলে চুরমার করা হোক-_তার পরিজনদের কয়েদ করা হোক,-_-ওই 
বজ্জাত শরতান--আমাদের দেশের শক্র-দশের শক্র--ধর্মের শত্রু !! 

সভাগণ ॥ নিপাত দাও নিপাত দা1ও-_-শক্রকে এখনই নিপাত দাও । 

( কাউণ্টকে বন্দী করিয়া কতিপয় উত্তেজিত সভ্যেব প্রবেশ ) 

সন্ভ]॥ এই লোকট। নররাক্ষস নেপো|লয়নের দক্ষিণ হত্ত--এ বাম[সও রাক্ষসের 

জবত।র ! 

মোর়ো।॥ এই শয়তানই নেপোলিয়ানের পক্ষে ফোগ দাবার আনা গুসন্তদের 

মাতিয়েছিল! 

সত্যগণ ॥ রাক্ষমটাকে এখনই নিপাত দাগ! 

কাউণ্ট॥ আরে রাক্ষদ কোথা রে? তোমরাই তো রাক্ষুলে সভ1 করে-_ 

রাক্ষসের চেয়েও গলা চড়িয়ে রাক্ষুসে ব্যাপার করছ দেখছি! -__ রাক্ষস 

কখনো চোখে দ্বেখবাব অনৃষ্ট ঘটে ও9ন--এখন বোধ হচ্ছে -রাক্ষন 

তোমাদের ধরণেরই প্রাণী হবে বা। 

সায়ন ॥ বেটা ভারী বমাস--তেটার ভারী আফ্পর্ধ।-বেটাকে নিপাত দাও ! 

সভ্যগণ ॥ নিপাত দাও-- নিপাত দাও! 

বেরাস॥ তুই কে? নেপোলিয়ানেব সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক? 
কাউণ্ট॥। আমি কে? কেন দাদা-আমাকে কি চিনতে পারছ ন1?-. 

আমাকে কি মনে পড়ছে পা? একবার ভেবে দেখ দেখি দাধা__.আঠার 

মাস আগে ঠিক এমনি এক দিন- যখন গ্রজার! ক্ষেপে উঠে তোমাদের মাথার 

ওপর তলোয়ার তুলে ধরেছিল-_তোময়৷ যখন ভয়ে দিশেহারা হ'য়ে নেপো- 

লিয়ানের কাছে অন্তর চেয়েছিলে- সেইদিন ভো--এ বেচারীকে এখানে 



১১১) ১৪৫৭ 

দেখেছে! ছাদ] 1--নেপোলিযানের অভয় পেয়ে এই শিক়ালগায়াদের নিষে ওই 
চোরা দর দিয়ে তোদের পালাখাত কথাট] হখন আমার মনে রয্েছে- 
তখন আমর কথাটাও তোমার মনে থাকা বোধহয় উচিত দাদা--কেননা 
তুমি যে দেশের এজাদের ভাগ্যবিধাতা,__বিধাতাপুরুষের দৃষ্টি একবার বার 
ওপর পড়ে-_-তাকে ভোলা কি সহজে সাজে? 

বেগাস ॥ নেপে।লিয়।ন বিদ্রে।হী--তুই তার সহ৮র--তোর প্রাণদণ্ড হবে। 

কাউণ্ট॥ বলি দাদ। দণ্ড দেবার তোমরা কে? তোমরা তো *উকিল--. 
অধ্যক্ষের গর্দীতে বসে ওকালতি করছ বই নক্ব,১-- তোমরা আধার রাজাগিরি 

ফলাতে চাচ্ছ ০কন দাদা? আমি বড় অদৃষ্টবাদী--আমি জ!নি উকিলের 
ঘণ্ডেআমাপ মৃত্যু নেই, - আমার মরণ হুবে, যমদণ্ডের আঘাতে; কিন্ধ 
তেমাদেব দণ্ডের সঙ্গে যমদণ্ডের সম্বন্ধ আদৌ নেই,_-কাজেই তোমা! 
আমাকে দণ্ড দিতে অক্ষম। 

মোবো॥। আমি বলছি এই উন্মাদ বিজ্রোহীটাকে এখনই এইখানেই বধ 
করা হোক। 

সভ্যগণ ॥ বধ কব! হোক--এখই বধ করা হে।ক-_ 

ডুকো॥ শা -না--ওকে কারাগাবে পাঠ।ও,--সভার হত্যা করা উদিত নয়। 
মোরো ॥ কেন উচিত নয়--নিশ্চয় উচিত। 

সায়ান॥ হাজার বার উচিত --লক্ষবার উচিত,-.এইখানেই ওকে খুন কঝো-- 
সঙ্গীন দিয়ে খু'টিয়ে খুঁচিয়ে মার--. 

সচ্যগণ ॥ ঘাতক - ধাতক--- 

বেরাস ও মলিনস্॥ গিলোটিন্-_গিলোটিন্-_ 

মেবো॥ আব গিলোটিনের অপেক্ষা নয়- এই তববারী গিলে।টিনের কাজ 

করবে--আমি নিজে এই পরাধমঞ্জে বধ কবকো। ( মোবোর তরবারি 

নিষ্ধ।শন, _নেপে।লিয়ণের বেগে প্রবেশ ও আঘাত নিবারণ, সঙ্গে সঙ্জে 

ইউজ্জিন, মুরাট, কার্ণো, লুই, হবতেন ও সেন।শীগণের গ্রবেশ,- মোরো, 

বার্ণাডো। আযাকোবিনগণের জন্ত্রধ!রণ-_ মু্াট, লুই, ও সেনানীগণ বর্তৃ্ 

তাহাদের অন্ত্রহরণ,_ নেপোলিয়ানকে হডা1| করিবাব ভন সায়ালের ছুরিকা 

উত্তোলন, -হুরতেন কতৃর্ক তাহার উথ্িত হস্ত ধারণ _ ইউজিন কর্তৃক 

চুরিক৷ হরণ, নেপে।লিয়ান কতৃর্কি কউপ্টের বন্ধন মে।চন এবং একখণ্ড কাগজ- 
ইন্ডে একদি ভন্ড বেদিকার উপর সগর্ষের দণ্ডায়মান 1] ) 



৬৪৫২ অআধ্তিময 

গোছির॥ নেপোলিক্কান বোলাপ1ট! এ অধ্ক্ষ-পসভায় তোমার এপ উদ্ধত. 

বে আবির্ভীবেব কারণ কি। 

নেপো॥ আমার আবির্ভাবের কারণ এই গ্বেচ্ছাচারী অধ্যক্ষ-সভার উচ্ছেদ 
সাধন । 

বেরাস॥ অধ্যক্ষ-সভার অপরাধ? 

নেপো॥ ফ্রান্সের সর্বনাশ-চেষ্ট। । কেন এ তথ্য কি তোমরা অবগত নও? 

আম।দেব, সেই হান্যময়ী জয়গ্রীশেভিনী সুতরী ফরাসীভূমি কোথায়? 
তোমাদের আদেশ শিরেধাধ্য ক'রে আমি 'ষখন মিশরে অভিযান কবি -_ 

তখন সমস্ত ইটালী, ফর।সীর বিজয় পতাকার অস্তথর্গত ছিল, চতুর্দিকে শাস্তি 
বিরাজ করছিল,_-কিদ্ত আজ ফ্রান্স তোমাদের দোষে ইট[লী হারিয়েছে__ 

ফ্রাঙ্জের সীমানা আবার অস্ত্রিয়ার করায়ত্ব হয়েছে--বিজয়-প্রফুল (দেখে দেশ- 
ত্যাগ কবেছিলেম, এখন দেখছি তোমরা পবাজয়ের কলহু-কলিমায় বদন 

আচ্ছর করে নিশ্চিন্তায় বসে আছ। ইটালী এ.ক আমি তোমাদের অগণ্য 

ধনবত্ব এনে দিয়েছি_ কিন্তু এখন দেখছি রাজতোয অর্থশন্য, প্রজাকুল করভারে 

উৎলীড়িত__সৈন্যগণ বেতনা হবে অস্ত চতুর্দিকে তিক্ষুকের চীৎকীব-__ 
অত্যাচারের আর্তনাদ ।-- ণগ্বে ফ্রান্সের সর্ববন।শ ঘটতে দেওয়। ঞ্চো নক্রমে 

সঙ্গত নয়। েইঙ্ন্ত জনসাধারণেব ম্বার্থের অনুরোধে আজ আমি এই 

অধ্যক্ষ-সঙার উচ্ছেদ-সাধন কবছি।_ ততোম!দেব সন্মান অক্ষুগ্ন বেখে আমি 
তোমাদেব অশ্নরোধ করছি--এই মুহূর্তে তোমবা পদত্যাগ করো। 

মলিন্স ॥ আমার বিশ্বাস, আমাদেব পদত্যাগে বাধা কববার সামর্থা কারোর নেই। 

নেপো॥ তাহলে আমার মন্ঠবোধ _-আদেশে পরিণত হবে -আধেশ কাধা- 

জাধন করনে । 

সিয়ে॥ বন্ধুগণ ! আমাক বিবেচগায় -নপোলিয়!নণ বোনাপার্টের সদাচাত্ে 

ওপব নির্ভর করে পদ্দতাগ কব।ই আমাদের পক্ষে এখন সঙ্গত। 

তালিংন ॥ অ।মিও অকুন্তিতচিত্তে মাপনদের এই পবামর্শ দিচ্ছি শেপোলিয়ান 

বোনাপাট'। আমি আপনার ওপর নির্ভর কবে এই অধাক্ষলতাব সঙ্গে সম্প 

সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করলেম। ( অবতরণ) 

লিয়ে । আমি পদত্যাগ করলেম। ( অবস্তরণ ) 

ডুকে! আমিও পদত্যাগ করলেম। (অবতরণ) 

গোছির ॥ তোমরা ভীরু--তোমরা কাপুরুষ--.তামরা অপদার্থ। আমি 



িনয় ১৪৪৩ 

গ্ত্যাগে কখনই প্রস্তুত নই। 

বেরস ও মলিশ্গ ॥ আমরাও প্রস্তুত নই। 

মোরে ॥ আমিও সভার অন্যতম সভ)-- আমি কখনই পদ্গত্যা।গ করবে। না। 
বার্ণ(ডো ॥ আমরা দুজনে সিয়ে আর ডুকোর স্থান দখল করবো। 

সায়ান ॥ আমি তালিবন্দের স্থানে বসব। 

লভ্যগণ ॥ আমর প্র।ণপনে অধাক্ষলভাকে রক্ষা কববো। 

বেরাস ॥ আমর! এখনি রক্ষী সৈম্দলকে আহবাশণ করে এই সভাকে রক্ষা 

করবার জগ্ঠ অন্ত্রধ।রণ করবো। 

গেপো।॥ উত্তম-তবে তোমাদের ইচ্ছাই পুর্ণ হোক! - মুরাট! সৈন্াদের 

আহ্বান কঝো। (মুবাটের ইঙ্গিতে জনৈক সেনানীর তৃরধ্যনাদ, সঙঈগীনধারী 
সৈন্তগণের গ্রবেশ ) .ওদের লক্ষ) করে নির়ভাবে সলীন চালাও । 

বেরাস ॥ আম পদআা!গ করছি--পদত্যাগ করছি-- 

গোহিব ॥ আমিও পদতাগ করছি 

সঙ্চল সঠ্য যুগপৎ ॥ পদত্যাগ করছি--পদত্যাগ করছি-- 

নেপো ॥ বের।স--গেহির--মলিন্প--মোবে--বারশাডে! আমি তোমাদের 

পতি অ।দেশ কবছি_--এই সব সভাদের নিয়ে তোমবা এই স্থাণ পরিত্যাগ 

করো,__আজ থেকে ফ্রান্সের রাজনীতির সঙ্গে তোমাদের সকল সহদ্ধ খিচ্ছি্ 

ছোল। -_যদ্দি তোমর! অঙুঃপব কোন গোলযোগ বাধাবার চেষ্ট কৰো-_ 

তাহলে বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে--আমাব বণোন্মত্ত সৈম্তদ্ল আবার তোমাদের 

ওপর সঙ্গীন চালাতে বাধ্য হবে, -মনে থাকে যেন--রণক্ষে ভে রণদেবতা! 

আর ভাগ্যদেখী দু অশেই মামাব ওপর গ্রসর--এ্দেব সহায়তায় আমি 

অগ্রসর হই | 

কার্ণো॥ ( .ঘাষণা পত্র পাঠ.) আর্ত ফ্রান্সেব অধ্যক্ষ সঙাৰও উচ্ছেদ ছোল,--. 

অতঃপব নেপোলিয়।ন খেন।পার্ট ফর!জী সাধারণতঙ্ত্রের প্রধান কমন্স রূপে 

আব্যাত হবেন । 

অস্টম গর্ভ ভ্ক | 

(তুলাবি-সেনানিঝাস। ফব।সী সৈনিকের পরিচ্ছদে রোছেন ) 

রোহেন ॥ সমস্ত বধ।--সমন্ত বিশ্ন আতক্রম ক'রে নেপোলিয়!ন ফ্রাত্দের কমন্স 

হোল! আভিজাতা গৌরব পুন্ত নগণা ঘরের পুত সামান্ত সৈনিক পে সর্বব- 

প্রথম যে জাল অংগ্রথম আরভ্ত কগেছিলো--আজ সে ভাগ/বলে নগনারীর 



১৪৫৪ বিভীনয 

াগাষিখাজ! আর আভিজাতা গৌরবে-গরবিগ-হাসানত কালের টান 
রাজবংশের বংশধর--আজ নির্ববাসিত ! সেই বংশের রাজকন্তা--'আজ নন 
নারী! ভাগাচক্র এমনই পরিবর্তনশীল! --+কিন্ঠ এর কি প্রত্তিবিধান মেই ? 
অবস্তই আছে ;--নেপোলিয়ান যে প্রতিভার সাধক, আমিও সেই প্রতিভাব 
সাধিকা; তবে আমাবেো সাধন! কেন ন! সিদ্ধ হবে 2 -:ওই আবার রণভেরী 

বেজে উঠেছে! পারিসের হুন্দর বক্ষ লক্ষ্য করে হাক লক্ষ অস্ত্রী় সেনা 

ছুটে আসছে--ইংলগ্ডের অজেয় রণতরী নিয়ে মহাবীর নেলসন্ ফ্রাঙ্মের 
উপকূল অবরোধ করছে! মুষ্টিমেয় বিশৃঙ্খল সৈগ্তাঁপ নিয়ে কন্দল নেপোলিয়ান 
এবার কেমন করে ফ্রাঙ্সের প্রজাতন্ত্র রক্ষ, করে তাদেখা যাবে! ওই 
নেপোলিয়ান-আসছে ! আজ নেপোলিয়ান যুদ্ধযাত্রা করবে। এ যুছে 
এবার সে কি গ্রকাব পদ্ধতি অবলম্বন করে-_- তা সংগ্রহ করাই আমর এখন 
কর্তব্য! (প্রস্থান । নেপোলিয়ান ও ক1উন্টের প্রবেশ) 

নেপো॥ আমার মনে হয় কাঁউণ্ট, সকলেই একবাক্যে শ্বীকাব করবে ষে-. 
আমি ক্ষমতার অপব্যবহার করি নি; কেননা যে কার্যে ধার সর্বাপেক্ষা 

দক্ষতার খ্যাতি শুনেছি--আমি তাঁকে সেই কার্ধোই নিযুক্ত করেছি। 
কাউণ্ট। আপনি আপনার কর্তব্য করেছেন,_-কিন্ধ তারা হদি এ কর্তুব্ের 

মধ্যাদ1 রাধেন-- তাহলেই আর কোন কথা নেই। 

লেপো। নবনিযুক্ত বাক্তিদের সব্ঘন্ধে তোমার কি সন্দেহ হয় কাউন্ট? 
কাউণ্ ॥ কিছু কিছু হয় বইকি! 

নেপো ॥ অধাক্ষ-লভার সিয়ে ও ডুকো সহযোগী বঙ্গল হয়েছেন, এপমের সন্বদ্ধে 
তোমার কি ধারণ! ? 

কাউণ্ট॥ ওর! সহযোগী কন্সল হয়ে খুব খুশী হয়েছেন _ এট মনে করবেন না, 
কেননা ওরা বেশ বুঝেছেন--গ্রথম কন্সল বেনাপার্টই সর্ষ্বেসর্ধব।-ত্ারা 

সাক্ষীগোপাল মান! 

নেপো॥ তা হ'তে পারে--কিন্তু আমর মনে হয়-__-ওর] কপট নর) আমার 

বিরুদ্ধে কখনে। হস্তক্ষেপ করবে না !--আচ্ছা তালিরন্দকে তুমি কি রকম 
বোঝ? 

কাউন্ট ॥ আমি তো বুঝি--লোকটা খুব ধূর্ত-.কপটতার অবতার! স্বার্থ 
আর অর্থের অন্ত ও সবই করতে পারে। 

দেপো& তা হোক--কিছ্ধ পররাষট্রবিভাগের কার্যে ছালিরনা অদ্বিতীয় । গুবে 



আন ১ 

তিগি কি বে তীর ক্ষদতা চালার-দে দিতে খনার "লব বক্ষ 
থাকবে --কার্পোকে তুমি কি বক। 

কাউন্ট॥ এ লোকটির সব ডাল,--কিন্কু উনি সাধারণতঙ্্রের ভয়ঙ্কর খৌড়া। 

যদি কধনও ফ্রাব্সের শাসনতন্ত্র -সাধারণতন্্েরে গণ্তীর একটু বাইরে ধায়. 
তাহলে কার্ণো তখন একম বিগড়ে যাবে। 

নেপো॥ সে য।ই হোক-_কন্তু কার্ণে কখনে! ফ্রাঙ্লের অপকার করবে ন!, 

সমর বিভাগে কার্ণোর দক্ষতাও শসাধাবণ ১ কার্ণের সাহাযা পা পেলে এত 

সহজে আ'ম কার্ষোছ্গার করতে পারতেম কিনা সন্দেচ ' কাঁর্ণোর দক্ষতাব 

ওপর আমি কখনে] উপেক্ষা গরদর্শন করবো না। দেখ কাউণ্ট! আমি 

যদ কিছুদিন ফ্রান্সে থাকতে গেতুম- তাহলে শাসনতত্ত্রের এমন ন্মুব্যস্থ। 

কবতেম - যাঁতে সর্বসাধারণ সে ব্যবস্থার সমর্থন করতো! কিন্তু ছুর্ত!গাক্রমে 
অধ্যঞ্ষসভার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে আবার রণসমুদ্রে আত্মবিসর্জন 
করতে হচ্ছে! কৌশলী শত্রগণ- অপ্রস্তত অবস্থায় আমাকে পধু্গন্ত 
করতে চায়। কিন্তু এবার আমি এমন যুদ্ধ করব__যা দেখে সমস্ত পৃথিবী 
সন্ভিত হয়ে যাবে।  (মৃস্!ট, ইউজিন, লুই, সমরসজ্জায় হুরতেন এবং 
সেনাপতিগণের প্রবেশ ) কাউণ্ট। যুবক সৈনিকটিকে চিনতে পারছ কি? 

কাউণ্ট ॥ চিনতে পারছি_-তবে আশ্চর্য হইনি , কেনন! -যুদ্ধক্ষেত্জে বীরাঙ্জনার 
আমদানী ণই নৃতন নয় 

নেপো। হরছ্ছেন কারো কথা না শুনে এবার যুদ্ধ চলেছে! হুরতেন খুব 

ভালে বস্তা কবতে পরে দৈন্যদের উত্তেজিত করবার ভার আহি 

হরতেনের ওপরই দোব কেমন হরতেন? 

হবতেন ॥ আমি প্রাণপণে আমার কর্তবা পালন করব বাধ 

মুরাট ॥ কন্সল! অস্ট্রীন্ব সেনাপতি মল।স দেড়লক্ষ সৈন নিয়ে মাবেক্ছের 
দর্ভেগ্ স্থানগুলি আগে হতেই দখল কবে ফেলেছে । শুীনলেম মেলাস এই- 

খনেই আমাদের আক্রমণ প্রতীক্ষা করবে; তার বিশ্বাস-_সে নিশ্চয় খুদ্ধ 

জয় করবে-_-এবং জনী হয়েই বিদ্যান্ধেগে ফ্রাঞ্জের অভ্যন্তরে এসে পারিস 
অবরোধ কববে। 

নেপো॥ বেশ কথা-_-মেল।সেব এই বিশ্বাস ; তোমার কি বিশ্বাস মুঝাট ? 

যুরাট ॥ আমার বিশ্বাস বদ্দল। আমাধের ভ্রুতগতির ওপর জয়-পরাজ্র 

নির্ভর করছে ॥ আমরা যদি মেল।সকে অবিলম্বে আক্রমণ করতে পারি” 
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তাহলে কাগাদের জরলাভের সভাবন/ই অধিক। 

কাউন্ট ॥ কিন্তু গ্রথল শত্রুকে অবিলম্বে আক্রমণ করতে হলে__ধপ্ত্ ফৌধ, 

সৈশ্ু এই তিন রকম বলের সমাক বিচার ক'রে দেখ। উচিত, নতুবা পতন 
নিশ্চিত । 

নেপো॥ হ্যা কাউণ্ট -তোমার যুক্তি খুবই সঙ্গত; যুদ্ধনীতিতে 'অবিলদ্ছে 
কাকে বলে--আমি তা বোঝধার স্পর্ধ। রাখি; আমার রণজর _ এই বুদ্ধিরই 

ফল হ্বরপ। -_মার্শেল মেলাস মহাপরাক্রান্ত দেড় জক্ষ সৈগ্ত নিয়ে 
আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ! কিন্তু আমার সৈগ্সংখ্যা বাট হাজার মানতে ;-- 

অথচ মেল।লকে অবিলম্বে আক্রমণ করতে হবে। তাই আমি এবার রণজয়ের 

এফ অপূর্বব উপায় আবিষ্কার করেছি। আমি স্থির করেছি- ছূর্গম আল্লস্ 
পর্বত লঙ্ঘন করে একেবারে মেলাসের পশ্চাতে গিয়ে সিংহনাদ করবো । -_- 

ভার কলে সমস্ত শত্রু সৈন্ঠকে সমবা হস্তগত করতে সমর্থ হব' 

জনৈক সেনাপতি ॥ কন্দল! আল্লস পর্ব্বত মতি হুর্গম,__-এ পর্বাস্ত সে পর্বত 
কেউ অতিক্রম করতে পাবেনি! এই বিপুল সৈন্যদল নিয়ে আল্পস জজ্ঘন 
কবাকি অসম্তুব নয় ? 

নেপো॥ স*সারে কিছুই অসম্তব নয় বন্ধু? অশেকবার আমি অসম্ভব সম্ভব 
করেছি, এবাব আল্লম অতিক্রম কবে ফরাসী 'অভিধান থেকে "অসম্ভব শষের 
অস্তিত্ব মুছে দোব। 

সকলে ॥ কন্সন নেপোলিয়'ার জয় ভে।ক। ভগনান কন্দসলকে দীর্ঘজীবি করুন । 

( নেপথ্যে তৃধধ্বনী । লকলের প্রস্থান রোহেনেব প্রবেশ) 

রোহেন ॥ কন্সলেব পদ পেয়ে নেপোলিয়ন এবার উন্মত্ত হয়ে উঠেছে! তাই 

তাব এ অসাধ্য সাধনের প্রযর়াস। চিব তুমার-মপ্তিত সৌর-কর-চুদ্বিত-_ 
অভ্রভে্দীশিখরয়াজি সমন্থিত ভীষ্ণ অন্ধস্কার সমাচ্ছন্ন অগমা-গিরিদেহ উল্লজ্যনে 

আজ সে বন্ধপারকব হয়েছে - এ কথা শুনে সমস্ত সভয-জগত তাকে টিটকিরি 

দেবে উন্মাদ বলে উপহাস কববে। নেপোলিয়নেব এই আঞ্াশ-কৃত্মম _ 

চয়ণের কথা আমাব সাহাযো অবিলদ্ষে সমস্ত ইয়োরোপে রাষ্ট্র হবে- নেপো- 

লিঙানের মৃত্াবার্তা শোনবার জন্ত সমগ্র সংসার উন্গ্রীব হয়ে থাকবে (প্রস্থান) 
নবম গর্ভাক্ক। 

(আল্জল পর্বত পর্বতের শিখরদেশ হইতে বৃহ্টি ধারাবৎ তুষারপাত 

হইতেছে। নেপোলিয়ানের ঠসগ্তগপ পর্র্বত-পাদদেশে দণ্ডায়মান পর্ধধতে 
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উঠিবার প্রয়/স--বরফপাতে হলে গলে পত্তন। ) 
জনৈক সৈম্ত॥ পর্ববশ-শিখরে মৃত্যু দাড়িয়ে আছে-উঠখার আাধা কি? 
অপর সৈন্ত ॥ বড় বড় বরফের ট1ই---এক পা ওঠবাব সাধা নাই--এক ঘণ্ট!র 

ন্ডেতর হাজারের ওপর সৈম্ত কাবার হয়ে গেছে! 
অন্ত সৈষ্ঠী।॥ এ পর্বতে ওঠ সত্যই অসস্ভব। (পতাকা হস্তে সেনানী 

দেশায়ের গুবেশ ) 

দেশাই ॥ টৈম্তগণ ! পর্বতে ও১। অবশ্ত সম্ভব_-অসভ্ভব, নয় ;--যারা আরা 
কেলে-মগ্ডেনো-মিশব-আবুকার পিরামিডেব রণক্ষেত্রে অসাধ্া-সাধন করেছে, 

তাদের পক্ষে কি এই পর্বতে ওঠ। অসম্ভব ? 

সৈম্তগণ ॥ কখনই নয় _ 

দেশাই ॥ তবে চলো আমরা পুর্ণ-উৎসাহে অগ্রসর হই - জড়গ্রক্কৃতির সাধ্য কি 

আমাদের গতিরোধ করে! সৈম্তগণ! ফ্রান্সের এই জাতীয় পতাঝ হন্যে 

আমি তোমাদের পর্চিলিত করছি - এই উজ্জ্বল পতাকা হগ্ডে আমি 

তোমাদের পুবোভ।গ অধিকার ক'রে ওই স্ত্পীকৃত তুষার রাশি ভে করতে 
করতে ইরম্মদ বেগে অগ্রসর হবো-- তোমরাও আমার আদর্শ গ্রহণ করে! । 

সৈম্তগণ ॥ আমরাও অগ্রসর হবো--'গ্রসর হবো--আবার চেষ্টা করব। 

( সকলেব পর্বতে উঠিস।র গ্রয়াস,_-সহ্সা কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষার 
হ্ুপের পতন ৷ সঙ্জে সঙ্গে দেশাই ও কতিপয় সৈন্তের পর্বতগা্র হইতে 

গড়াইয়। পতন । বেগে হরতেনের প্রবেশ ) 

হরতেন॥ একি! একি! .দনাপতি দেশাই! সহশ্র সহশ্র সৈশম্তের সহিত 

আপনি এই পে6শীর মৃত্যুশধ্যায় | হার়--একি হোল! 

দেশই ॥ কম্সল নাম্দশী! আমি -এই--পর্বত জনন করবার ভার-- গ্রহণ 
করেছিলেম - অকুঙকাধ্ায হয়ে-মন্মাহত হয়েছি--অনুশোচনার অনলে-- 

মৃত্যুকালেও দগ্ধ হচ্ছি! কম্দল পন্দিনী! অনুগ্রহ করে-_ প্রথম কন্দলকে 
বোলো,-- আম।র মরণে -এক দুঃখ থেকে গেল__-ে কোনো স্মরণীয় কাধ. 
সাদন করবার পূর্বেই অ|মাকে ইহলোক হুতে -সকালে_ এই ভাবে-_ বিদায় 
নিতে হলো-_: ( নেপোলিঘ্ানের প্রবেশ ) 

হবতেন ॥ বাবা। দেশাই ম্বত্যুশব্যা শাসিত | 

নেপে!॥ দেশাই! দেশাই! সাহসী সেন/পতি দেশই! তুমি এই 

শেচনীয় শব; কিন্তু হা! এখন যে আমর রোগনেরও অবকাশ নাই। 
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ফেশাই ॥ ক্ষক্সল--কন্পল--যে পতাকা! আপনি দিয়েছিলেন- সে পতাকা 
এখনও--তাগ করি নিকিন্তু আর তা ধারণ করবার সামর্থ্য নেই, 

(অতি কষ্টে ঝরে ভর দিয়ে) সৈম্তগণ ভাইসধ-স্ৃতা। আমাকে-_- এ 
পতাকাত্যাগে বাধ্য করেছে--এ পতাকা আমাব হাত থেকে নিয়ে--আমার 

শান অর্থিকার কবতে- কে সাহস করো--ও:-- (পতন ) 

নেপো। দেশাই -দেশাই কর্তব্যনিষ্ঠ বীর-_ প্রথম কন্দগ এই পতাকা গ্রহণ 
করবে প্রথম কন্সল তোমার স্থান অধিকার করবে-- প্রথম কন্সল তোমার 

আদর্শ গ্রহথ করে, সকল টৈস্ভের পুরাভাগ অধিকাৰ করবে !--€ পতাকা 

হন্তে একটি ব্রফস্ত্ুপের ওপর দীড়াইয়া দৃচস্বরে ) মণ্ডেনো-_মানতো য়া - 
আর1কোলা-_ইটালী--বিজয্ী বীরগণ ! প্রথম কম্মল নেপোলিয়ান বোনা” 

পর্ট এই স্ট্েনাস্কিত পতাকাহত্তে তোমাদের সন্মূধে দণ্ডায়মান ।---এই 
জ।তীত্ন পঙতাকাব মর্ধযাদা রক্ষার জন্য সেনাপতি দেশাই অস্সাণবদনে আত্ম 

দান করেছেন,--তাই যত যোদ্ধার আদর্শ গ্রহণ করে এই পত্তাকাহন্তে 
চিততুষার[বৃত আল্লসের বক্ষভেদ করে গন্তব্য পথে ধাবিত হবাব জন্ঠ আমি 

তোমাদের আহবান করছি? সৈম্তগণ। আমায় "অনুসরণ করো-মনে 

থাকে ষেন--কেবল আম।দেব দ্রুত গর্তর ওপর আজ ফ্রাঙ্গেব সমন্তই নির্ভর 

করছে! (পতাকাহন্তে বেগে পর্বতাপবি ধাবন ) 

সৈম্তগণ॥। কণ্সল দীর্ঘজীবি হোন! -_কন্দল দীর্ঘজ্ীবি হ্োন।। (সৈশ্তগণের 

অগ্রগমণ । ঘন ঘন বব স্তুপ পতন,--সৈম্তদের একবার অগ্রগমণ--আবার 

পশ্চাঘব্তী হওন ) 
নেপো॥ (অনেক উপবে উত্িরা) পতাকা--পতাকা1--এই পতাকায় অন্বত 

দৃপ্ত শোনমুত্তি লক্ষ্য করে__ অগ্রসর হও _ ( হুদতেন পর্বতে উঠিতে উঠিতে 

উত্তেজন। পুর্ণ উৎসাহ-গীত ) 
বীর পর্দভরে কাপায়ে মেদিনী 5ও সবে আগুয়ান। 

ডাকিছে মরণ কবিতে বরণ, দিতে হবে অজি প্রাণ ॥ 

জয় পর!জয় মৃত্যাভয় ছাড়ি, 
চেস্কে। না পিছনে, চল আগুবাড়ি। 

মারণ উত্লবে, গাও আজি সবে মরণের জয়গান । 

মির এ দেছ, মিষ্থার এ গেড, 

মিছে ধরণীর মায়া মোহ গছ, 
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বিনিময়ে বীব, অক্ষয় শরীর লভিবে অক্ষ স্থান ॥ 

এস কেবা আছ মৃত্যু পথে সাথী, 

নিবাইতে চাও ক্ষণিকের বাতি, 

চা প্রতীক্ষায় বয়েছে--অবতি গোৌবব করিতে দান ॥ ()1০1১,) 

তৃতীয় অন্ক। প্রথম গর্ভীস্ব 

( পারিসের উপকষ্ঠ__বার্ণ।ভোর বাটা প্রিন্স ইঙ্গো, মার্শেল মে।রো, বার্ণাডো, 

গোহির, বেবাস মালনস এবং অগ্তান্ত রাজতস্ত্রীগণ )। 

বেরাস॥ দেখুন প্রিম্ন, ফ্রান্সের এখন ষে রকম অবস্থ। _ তাতে ম্মামাদের সাছাষা 

ব]তীত আপনার ফড়যন্ত্র কল্মিনক লেও সফল হবে না। কিছুদিন পূর্বে অবস্থা 

অন্যরকম ছিল ১_-নেপো|শিয়ান পৰত লঙ্ঘন কবে অস্ট্িয়দেব সঙ্গে যুদ্ধ কববে 
শুনে আমবা তখন ঠাট্র। করেছিলেম-_-সমস্ত ইয়োরোপ টিটুকারী দিয়েছিল - 

কিন্তু সেই দপোশিয়ান সত্যই অসাধা সাধন করেছে! এক মাসের যধ্যে 

আল্সস্ স্তিক্রম কবে দদড়লক্ষ অস্ত্ীয় সৈনিককে একেবারে বিধ্বস্ত করে 

দিয়েছে এখন আর সহজে কেউ নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে 

না শ্ুতরাং আমরা ভিন্ন এখন আর আপনর উপায় নেই। তাই বলঞি 

- আপনি আমাদের পৃপ্তাবেই সম্মত ছোন। 

ইল ॥ আচ্ডা, আপনাদের প্রস্তাবটা আর একব।ব বলুন, আমি শুনব। 

বেরাস॥ আপনিই ফ্রান্সের বাজ! বলে গণা হবেন --৭ বিষয়ে আমাদেব ক'নো 

তু[(পত্তি নেই, কিন্তু ফ্রান্সের শাসন-কর্তৃত্ব-আমার, গে।হির, মলিনস, মোরে! 

আব বার্ণ।ডে _ থই পাঁচজনের তন্ডে সম্পূর্ণভাবে গ্স্ত থাকবে। অপনি হি 
এ প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহলে এখনই স্বাক্ষব করুন, আজই পাকাপাকি 

বন্দে বন্ত হয়ে যাক-_ আমরাও উৎসাহের সহিত কার্য আরস্ত করি । 

ইজে ॥ দেখুন সহ্য বলতে কি--এ প্রস্তাবট। কিন্তু আমাব মনে লাগছে শ]। 

নাম সবন্থ বজ। ভয়ে ।ক যে লাভ-_তা তে! বুঝছি ন। ( রোহেনের প্রবশ। 

নৈর্নকের পাবচ্ছদ ) 

রোছেন ॥ বাহ মআমালাব অ।শার পথগুলি সব একে একে রুদ্ধ হয়ে যাছে | 

হ£ ম'র সংবাদ পলুম ইংপগু ফ্রখ্লের সঙ্গে সন্ধি করেছে! (সকলের 
|ধল্মঘ প্রকাশ) 

ইঙগে ॥ য়] য্য।- বলিস কি রোহেন! ইংগ সন্ধি করেছে? ফ্রুন্সের 

সপে? নপ।লিয়।॥ বোন।পর্টের সঙ্গে? এই প্রঙ্গাঙঙ্ত্রেন সজে? 
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রোছেন ॥ আল্লস উল্লজ্যন--অস্িয়ার শোচনীয় পরাজয় সাধন--আর বুলন 

বন্দরে লক্ষ করাসী সেনার সমাগম _-এই তিনটি গ্রাবল কারণে সন্ধি স্থাপিত 

হয়েছে। 

গোহির ॥ তনপো।লিয়।ন ফ্রাঙ্দে ফিরে এসেই জাহাজ নিয়ে সমুদ্র!ধিশ্বরী ইংলগু- 
ভূমি আক্রমণ করবে গুনে আমব। সকলেই হেসেছিলাম । 

রেছেন ॥। আপনার! হেসেছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের ম্হ।বিচক্ষণ মন্ত্রী উইলিয়াম 

পিট এ বাপরে হাসেননি ! তিনি নেপোলিয়নের এ উদ্যোগে গুরুত্ব মর্মে 

মর্মে বুঝতে পেরেছিলেন যে লোক হেল।য় অলস পার হতে পারে তার পক্ষে 

একদিন ইংলিশ-চ্যানেল পাব হয়ে ইংলগ্ডে এসে অশাস্তির আগুন জ্বালানো 

কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নয় _ইংলগ্ডের শান্তিকামী উদাব মন্ত্রী-সমাজ এইটুকু বুঝে 
কেবল শাস্তির অনুরোধে এই ছুবাকাত্ধী যুদ্ধকামী নর-রাক্ষস নেপোলিয়নের 

সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কবেছেন। ইণ্লগু চিরদিনই শাস্তিপ্রিয়_-শাস্তির জুই 
এই সন্ধি 'আমেন্সের সন্ধা" বলে .ঘাষিত হয়েছে! ( বেগে পাদণী সায়ানের 
গ্রবেশ ) 

সায়ান॥ আপনর' শুধু সন্ধির কথা কি বলছেন” সন্ধি এঘাষণার সঙ্গে 

সঙ্গে আরো এক যে সর্বনাশের সংবাদ ঘোষণা হয়েছে তা কি আপনারা 

শোনেন নি ছাই। 

সকলে ॥। কি--কি-_কি_- 

সায়ন ॥ নেপোলিয়।ন সম্ট হচ্ছে--লআট হচ্ছে _ ফ্রান্সের সম।ট। 

মলিনস্॥ র্যা য়] -সম্রট। নেপোলিয়ান সম্রাট হবে | 

সায়ান॥ আজে হশনুছুর। এই মাত্র এই কানে শুনে এলুম -চারদিকে এ কথা 

ঘোষণা কর৷। হচ্ছে-_-আর সঙ্গে সঙ্গে সিনেট সভার এই ঘোষণাপত্র ঘন ঘন 

বিতবণ চলেছে । এই কাগজপান। পড়ুন না সবই বুঝবেন। 

রোছেন ॥ ( পত্র গ্রণপূর্বক প15 ) “ফরাসী দেশেব সবপাধাবণ, কি ধনী, কি 

নির্ধন, কি পণ্ডিত, কি মুর্খ সকলে এক বাক্যে কথাসী্দেশের গাববস্থর্ধান্বপ 

--শক্তি ও প্রতিভার অবতাব নেপোলিয়ানেব মন্তকে রাজমুকুট সংস্থাপনের 

প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। সকলেরই বিশ্বাস, গ্রচলিত সাধারণতন্থ 

হইলে _উর্নতিম্্রোত অধিকতব বদ্ধিত করিতে হইলে--মহ!বীব নেপোলিয়ান 

বোনাপা্টকে ইয়োরোপীয় রাজন্যবুন্দের সমকক্ষ আসন প্রদান করা কর্তব্য। 

তু তবাং ফ্রান্সব 'নেট-দগ্ভ1 সর্ববসম্মতিক্র,ম এই ঘোষণাপন্জ প্রকাশ করল্গেন 

রি 

কী 
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যে, প্রথম কম্পন নেপোলিয়ান বোনাপ।ট” এধন হইতে ফ্রান্সের সমাট রূপে 
গণ্য হইবেন! ফ্রাম্সের সাধারণতঙ্ত্ের সমূদয় ভার তাহার হস্তে সমগিত হইল ' 
বর্তমান ১৮৩৪ খৃষ্টাবেন ২বা 9উিসেম্বব তারিখে মাসমাবোহে নৃতন সআট 
যথাবিধি রজ্যারোহণ কবিবেন এবং খ্ুষ্টধর্ম জগতের অদ্বিতীয় গুরু পোপ 

সঞ্চম পায়সেব ছারা এই অভিষেক কাধনির্বাহ হইবে” (সকলের স্যন্কিত 

ভাবে অবস্থান ) 

সায়ান॥ একিবাপব! মাপনাবা কথাট। গুন সকলেই ম্তভিত হয়ে বসে 

বইলেন ? এর কোন প্রতিকাব স্থিব করুন । 

ইঙ্গো॥ কি ম্মাব প্রতিকার কববো। আব তো কোন পথই দেখতে পাচ্ছি না। 

আমার তাসের তৈী প্রাসাদ একটা দমকা বাতাসে ভেঙে পড়ে গেল! 

ফ্র'ন্েব প্রজাতন্ত্রেব উচ্ছেদ হ'ল, নূন বাজতন্ত্েব প্রতিষ্ঠা হ'ল-_নেপোলিয়ান 

তাব কর্ণধার! আমাব 'মাব আশা কোথায়? 

বার্ণাডো ॥ আশা এখনও যায়নি প্রিন্স! এখনো আশা আছে, আর এ আশা 

সফলোর একমাত্র উপায় আছে, সে উপায় নেপোলিয়ানের প্রাণনাশ ! 
মোবো॥ ( উঠিয়া বার্ণাভোব কবমর্ডিনপুর্ব্বক ) প্রিয় বন্ধু? তোমার সঙ্গে 

ক্ম/মি এ বিষয়ে এক মন _সানন্দে মামি এ প্রস্তাবের সমর্থন করছি । 

গে।তিব ॥ প্রিন্সের কি মত? 

ই ॥ মার্শেল বার্ণভোব প্রস্ত।বই যে এপন একমাজ্র উপায় তাতে "্মার সন্দ্ে 

কি? বাহেন, ভুমি কি বল? 

রোছেন ॥ বাবা! আমি এ প্রস্তাবে সমর্থন এই সর্তভে কবতে পাবি যে-_ 

যদি নেপোলিয়ান নিহত হয়, তাহলে তার মৃত্যুর পব সিনেট-সভার এই 

ঘে'ষণাপন্দ্রেব 'এই স্থানে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নামের পবিবর্তে প্রিন্স 

ইঙ্গোর নাম স্থাপন কবতে এব। যদি সম্মত হন। 

বেরাস॥ আমরা এ প্রস্তাবে সম্মত হতে পাবি-যার্দ প্রিম্স ইঙ্গো! নেপোলিয়ান 

বোন।পার্টকে হতা করবাব ক্[ব গ্রহণ কবেন। 

বোছেন ॥ বেশ! হাই হবে। নেপোলিয়ানকে হত্যা করবার ভার আমি 

গ্রহণ করছি । কিন্তু আপনারা বুঝে কাখুন-- এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে 

নেপোলিয়ানের স্থলে প্রিন্স ইঙ্গোকে সমাট বলে ঘোষণ1 কর! হবে- & দিনই 

অভিষেক সম্পন্ন হবে_ পোপের ছ্বারায় এ কার্ধ নির্বাহ হবে 

বেরা ॥ বেশ, ভাই হবে। 
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রোহেন।। আনুন তবে লেখ পড়াট। পাকাপাকি হয়ে যাক! 

দ্বিতীয় গর্ভাহ। 
(পাবিস। বাস্তার জন্ধস্থল। বঝোভেন ও সায়ান ) 

রোছেন ॥ ণ্মাপনি জানলেন কি করে যে আমিই সে জময় আপনার কাছে 

চাকবী করেছিলুম ? 

সায়ান॥ তোমাকে এই টৈনিকের সাজে দেখেই জানতে পেরেছি ডভই। 

তোমার মুতি কি মামি ভুলেছিলুম ছাই ? 
রোছেন ॥ আমি ছচ্মবেশী নাপী--এও আপনি জানতে পেরেছিলেন নাকি ? 

সায়ান ॥ এটা ষে নিতান্ত অধসিকাব মতন প্রশ্ন করলে সুন্দরি! আবে তা 

যদি জানতুম-_ তাহলে কি তখন তোম।ব মতন রূপসী রাজকুমাবীকে মুঠোর 

ভেতর পেয়ে রীতিমত প্রেম না করে ছেড়ে দিতুম ভাই! এখন সদ ম।পশে|ষে 

দম ফেটে যাচ্ছে! হা, তবে দেপ, যেদ্দিন তোমাকে পাকড়ে তোমার সঙ্গে 

বল্ নাচের একটা আখডাই দিয়েছিলুম- জেইদ্দিন তোমাব নবম গারের 

মোলায়েম গামেজ পেয়ে মনে মনে কেমন একটু কা লেগেছিল । 

রোহেন ॥ ওঃ । .প্রমের রাজে) তাহলে দেখছি আপনা আর প্রণতদ্বন্থী নেই__ 

এসব ব্যাপারে আপনি অদ্থিতীদ 

সায়ন ॥ এ কথা হাজার বার বলতে পাবে প্রেমের ব্[পাবে আমি সিহত, 

প্রেমবজ্য অমি একঙ্গন দ্বিগ্বজযী প্রেমক 

রোছেন ॥ আমি এটা মুক্ত কণ্ে স্বীকার করছছি। আর আপনি যে দয়া করে 
আমাকে "্মপন।৭ দুশ্ছেগ্ প্রমপাশে বন্দী করে জীবন অ্গনী করতে ইচ্ছুক 
হয়েছেন-- এতে আমি নিশ্লেকে ডাগ/বতী বনে মনে করছি এখন আমাৰ 

শদৃষ্টক্রমে আমার প্রত আপন।ব ৬প্রম স্থায়ী হলে বাণ্ি। 

সায়াশ ॥ বাঙ্গকুমারি। তুমি আমাৎ এপ্রমে কিছুমাত্র সন্দেহ করো শ। 

মার প্রেম সীম।শৃন্ত অন্ত, আমাখ তপ্রম যেমন পবিজ্ঞ, ততমনি সত, 

তুমি বাইবেলে যে ৬প্রমময় পুকুর প্রমের বা শুদেছো- সে গুম লরং 

মিথ! বলে উড়িয়ে দিতে প1রো-_ কিন্ত এই প্রত্াক্ষ ০গমময় পপ্রমিকের প্রেম 

মিথ্যা নয়। আমি তোমাকে বড় ভালবেসেছি--তাই শত শত প্রেমকার 

প্রেম তুচ্ছ করে তোমাকেই প্রেমপ।শে ধাধবাব জন্তু লালায়িত হয়েছি। 
বরোছেন ॥ আমি তা বুঝতে পারছি ; আর অমাদর এ বাধাবাধির কলও দুজনের 
সঃ আন্দ ভাত লা (কুন, নাপালিযা? নও সাতার আমা পিতাউ প্রাান্ছার 



অভিনয় ১৪৬৬ 

সম্রাট, "আমি তীর একমাত্র সন্তান, সুতরাং আমবাই তার উত্তরাধিকারী । 

ভবিষ্ততে আপনিই সম্রাট আর আমি সম্ত্রাজী! 

সায়ান॥ আমি কিন্তু সম্রাট হয়েই নেপোলিয়ানের দলের সব শালাকে একদম 

কোতল কবব। 

রোহেন॥ আর আমি কিন্ত 'জাসেফাইনকে ধবে এনে আমাব বাদী কববে। 

সায়ান॥ চস শালীকে আমি তখন রী'তমত শিক্ষ। দিয়ে দোখ। 

রোছেন ॥ কিন্তু মনে থাকে যেন-নে।পালিয়ানের মৃত্যুর ওপর এ সমঘ্যই নির্ভর 

করছে। সুতরাং এ কাজটি আগেই সম্পন্ন কবতে হচ্ছে ((বস্ত্রাভাস্তর হইতে 

একটি গোলক ঝ।হির কবিয়! ) '্মাচ্ছা, এট কি বলুন দেখি? 
সায়ান॥ ও থে দেখছি একটা বল। 

যোহেন ॥ হা, একট। বল-_কিন্তু ছেলে ভুলানো। বল নয়, নেপোলিয়ানের মৃত্যু 

বল। অতি ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক প্দাথে এ বল পুর্ণ । এই বলে আর নেপো- 

লিয়ানের গ্রাণে আজ ঘবণের খেলা , আপনাকেই এই খেলার খেলাড়ী হতে 

হবে, পাববেন তো । 

য়ন ॥ আমাকো ক করতে হবে? 

রাহেন ॥ এক ঘণ্টার মধেই ৮শপোলিয়।ন এই পথে আসবে। তার না 

অ।সা পধন্ত মাপনি এই খলটি নিয়ে এইখানে দীড়য়ে থাকুন, নেপোলিয়ান 

শহীগরক্ষী নিয়ে কগনো রাস্তায় বেরোয় না, যেমন সে এইস্থানে আসবে, 

কমন আপনি আশীর্ববদেব ছলে তার বক্ষ লক্ষ্য করে এই বল ছুড়ে মারবেন। 

ব্যাস! তাহলেই কাব্যোদ্ধ।ব। 

সান়্ান॥ আব সম্গ সঙ্গে বাজীম।ৎ। 

ঝোছেন॥ যাক্, তাহলে আপনি রাজী এ বলটি তবে সাবধানে র।খুন। 

সাযান ॥ তা যেন রাগপুম রাজনুমানী_কম্ত একটি কথা__এক্টু মৌতাত, 
একটি শুধু মধুব চুণ্ধণ - 

রোহেন।॥ শুধু চুল ৬কন মশাই-_যেই আপনি নেপোলিয়লের বক্ষে ওই 

বপট। গু'ডে মারবেন, তার পরক্ষণেই এই অবাগিত বক্ষে আপনি আবছ। 

হবেন । আপনি তাহলে এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি ওই গ্যাসের উজল 

আলো ক'ট। নিবিয়ে দিয়ে আসি ( বেগে প্রস্থান ) 

সানি ॥ সব ভালো যাব শেষ গালে।। কিন্তু একট! চুম্থনের জন্ত মনট! যেন 

আবুলি-বিচ্ুলি কগতে নুক্ধ করেছে। একটা চুম্বন না রে আমি কিন্তু 
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ছাড়ছিনা (সহসা আলোগুলি জে]তিঃহীন, সৈনিকের পরিচ্ছদে হয়তেনে ব 
প্রবেশ । তাকে দেখিয়া রোছেন ভাবিয়া সবেগে সায়ানের ধান এবং 

হরতেনের হস্তধাবণ । ) বাজকুমারি। তুমি এবজপ্ কিছুমাত্র চিন্ত। ক'র না, 

নেপোলিয়ান এখানে আসতে ন। আসতেই এই আংঘাতিক বোমা ছুঁডে 

আমি তাকে একদম নিকেশ কবে দেব! কিন্তু তার আগে তুমি আমাকে 

'একটি চদ্বন 'দয়ে যাও কবল একটি চুম্বন__বেশী নয়_ 

হতেন ॥ ( প্রতাৎপরদ্তত্বের প্রভাবে চাপা কে) চুপ, চুপ এখন কি 
চুম্বন দেবার সময় 1 আমাদের দাযিত্ব বুঝতে পাবছ না? 

সায়ান॥ তা আব বুঝিনি স্রন্দরী” দায়িত্ব যমন গুরুতর, ভবিষ্যতও তেমন 

সধকব। এক আঘাতে নপোলিয়ান যেমন কাবাব, সঙ্গে সঙ্গে অমনি প্ররিক্গ 

ইঙ্গো সমাট ! "্দাব জমায় প্রমপাশে বধে আমি উর জামাই । বাহিত 
আর বুঝিনি দাউ 1 এখন কেবল বায়ণাহ্বপ চন্বনটি চাই। 

হবতেন ॥ চুপ, চুপ, টুপ ওই দূৰ আলো দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই নেপো- 

লিয়ান আসছে__ আনি ছুটে গিয়ে সন্ধ শট। নিযে আ'স - তুমি খুন সাবধানে 

এই গাছবাব "্আডালে দাড়িয়ে থাকো (বেগে প্রস্থান ) 

সায়ান ॥ এ শালীব £কণল কাজেব সঙ্গে সম্বন্ধ, বুঝ, কাচ্ছো।দ্ধাব না 

কবলে ও আমাকে কিছুতেই আমল দেবেনা_যাক্, এখন বোনা বেট। 

গঞ্জে হয় ( বোভেনেব প্রনেশ ) 

কেহেন ॥ আপনি এহমান্র কাব সঙ্গে কথ কইছিলেন মশাই ? 

সাযান ॥ এধাব 'দয়ে তু'ম মাবাওর এুল ৯” মমি কি এই মাত্র তোমার 

সঙ্গে কথ কইান? আমি বাষশাম্বব্প একট" চুন্বন চাইলুম -তু'ম চাপা 
গনায় বলে গেলে -“মামি এখনই (শপোলিয়ানেক জন্কধান নিয়ে আসি - 

বাব সঙ্গে সঙ্গে খুবে এসে- এ আবার কি বলঞ্ো? এ 'আবাব তোমার 

কি পৰীক্ষা? 

বোভেন ॥ ওবে বর্ববব কামুক । তাহলে নিশ্চএই তুই এ মডযস্্ প্রকাশ কবেছিস। 

ও নেপোলিয়ানেব কন্যা হবতেন _সৈনিকের ছন্পুবেশে, আমারই অনুরূপ 

পরিচ্ছদে-_-এ পথ অতিক্রম কবেছে- বোধ হয় নেপোলিয়ানকে এগোতে 

এসেছে তুই কি কবলি নির্ব্বোধ। 

সায়ান॥ য়া, যা) তাই তো। তাই তো। উনি আর তুমি তা হলে একই' 

মৃতি নও? রা)াতাই তো। মামিএয ওকে এ বল্ট। পর্যন্ত দেখিয়েছি_ 
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নেপে।লিয়ান আসতে না আসতেই এই বল্ মেরে তার দফা রফা করে গেব 

বলেছি! তাই তো। কি করেফেলেছি! একটা! চুম্বনের জন্য কি সর্বনাশ 
কবে বসেছি। 

বোহেন ॥ ( সায়াবেব গলা ধরিয়া) তোকে আমার খুন ককতে ইচ্ছা! করছে। 

তুই আমার সমস্ত যত্ের ফল নষ্ট করে দিলি! এখন বাবাকে কি কবে 
বাচাই - কেমন কবে এখান থেকে সরাই। উঃ 

সায়।ন॥ 'জাহছলে এখন কি করবো? 

রোহেন ॥ ঠিক এইখানে তুই দীভিয়ে থাক যে এপথে "আসবে তুই এই 
বল্ মেরে তাকে দমিয়ে দিবি! আমি ততক্ষণ বাবাকে সগ্য়ে ফেলব। 

সাবধান ! তুই যদ্দি এই পথ ছেঁডে ৮লে আসবাব চেষ্টা কিস তাহলে এই 

|পন্ডলের গুলিতে তোব মস্তক চুর্ণ কববো। ঠিক ঈ।ড়িয়ে থাক। (বেগে 

প্রস্থান ) 

সায়া ॥ কি কর্ি-কি কগি। কোন দিকে যাই! (লুই, হুপতেন ও 

সৈন্তাদলের প্রবেশ ) 

লুই ॥ বন্দী কর এই গুপুঘাতককে। 

সায়ান ॥ খববদর 1 ঘেসেো না "মামার কাছে বোমা মেরে সব কটাকে 

নিকেশ ককনো 

লুই ॥ সৈল্তগণ, এ বববকে ণখর্নই বন্দী কব। 

সায়ান ॥ তবে মবো (বল নিক্ষেপ, ভীষণ "আওয়াজ । ছুইজন সৈম্ভের 

শোচনীয় মৃত্যু ) 
লুই ॥ পাসগ্ু -ঘাতক। ( সবেগে সায়ানের উপর ধাবন ও বন্দী করন ) 

সায়ান ॥ মেঝো না, মেরো না_ খুন করে' পা। আমি পাদরী-- আমাকে মেবোশ। ! 
লুই ॥ কে এই বডযস্ত্রেদ চক্রী আর কোথায় এই ষড়যন্ত্রের ডিত্তিস্থল-_ গই দুটো 

কথা মম “ভাব কাছে জানতে চাই--এখনই প্রকাশ কর। 

সায়ান॥ বদ চাই পরমেশ্বৰ। 'অ।মি এব বিন্বৃবিসর্গ জানিন]। 

হবতেন ॥ ( কটিদেশ হইতে পিস্তল বাহির করিয়া সয়ানেব মুখের ওপর ধরিয়া!) 

যদি তুই এক্ট মুহূর্তে বড়যন্্রকারীদের ন'ম-ধাম না বলিস তাহলে পরমূহূর্তে 
মৃত মন্ুষ্তে পরিণত হবি! এই পিস্তলের তিন গুলি তোর মুখেব ভেতর দিয়ে 

ছুটে যাবে! 

সায়।প ॥ না-ন!- না-মেরোনা! মেরোন!! আমি বলছি আমি বলছি! 
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লুই ॥ যদি তৃই সমস্ত গ্রকাশ করে বলিস, তাহলে আমি অঙ্গীকার করছি-_ 
তোকে অব্যাহতি দে]ব। 

সায়ান॥ বলবে, সমশ্তই বলবো-যর্দ সমন্ত জানতে চাও তাহলে এখনই 

মার্শেল বার্ণাডোর ঝাচী আটক কণেো- সেখানেই সকঙ্গকে পাবে- সমস্ত 

জানতে পারবে! 

লুই ॥ সৈম্তগণ। মার্পশেল বার্ণ॥ডোর বাডী। বিশ মিনিটের মধ্যে সেখানে 

পৌঙনে। চ।ই 

হরতেন ॥ এই পারদদরীটাকেও টেনে নিয়ে চো যদি এর কথা সত হয্স 

ভালোই--নইলে কুকুবের মতন একে সেইখানেই ভত্য। কবা হবে। 

সৈম্চগণ ॥ কন্সল দীর্ঘজীবি হোণ্। ঈশ্বর তাবী সম্রাটকে রক্ষা করুণ 

তৃতীয় গড 

(পাস নোটঝডেমষ ধর্ষমন্দির ২পথ্যে সুমধুর একাতান বাদন, 

সুসজ্জিত মন্দিরাত্যন্তবখে ছুইখানি শদূশ্থ সিংহাসন । সিংহাসনের একপ।শে 
কার্ণে।, (সয়ে, ডুকো, তাশবন্দ মুরাট, হউিণ, কাউণ্ট, সেশাপতিগণ, 

সম্তরান্ত ব্যাক্তগণ, খাজ চর্মচবীগণ--অপর পার্থ হণতেন, এলিজ। ই, পু৭- 

মহলাগণ, মন্ত্রী-পত্ভীগণ ও সন্ত্ান্ত পারীগণ সসজ্জত ভাবে দণ্ডায়মান ॥ ললাটে 
ক্বর্ণ নিমিত লরেল শাখ। ধারণ কাবয়া এব" অপব হস্তে জোগেফাইনের হত 

ধারণ কাঁগয়। অতুযুজ্জল প্রচ্ছর্ধে নেপোলিয়ন, তৎপশ্চাৎ পোপ, তৎপশ্ঠাৎ 

শিফকোধিত তরবারি হস্তে ৮াবিজন সেনানী এবং গীত করিতে করিতে গায়ক 

গণের গ্রবেশ। নতমস্তকে সকলেব সসশ্বঘ দাভবাদন) 

(গীত ) গগন পবন ভবন সন্ধু রাজবাজ্জে বন্দে 

তাল একতান কবে জয়গান নণনারী নব ছলে 

শৌধাবীধ্য বস্টুধাপুজা 
যশে।মাহমায় মলিন স্থ্যা 

বমণীপ মণ বাজখাণী বামে,-_ 

শচী শচীপতি যেন ধবাধামে, 

গৌববে |চত উথলিত নামে হৃদয় ভরে আনলো । 
(1সংহাসন সম্মুখে বেদীর উপর শেপোলিয়ান ও জোসেফাইন দণ্ডায়মান । 

বেধীর এক পাসে স্বটিকমণ্ডিত টাবলের উপর রাজদণ্ড, তরথারি ও দুইটি 

মক “মত । 
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পোপ॥ বরুণাময় ভগবান সম্রাট এবং সস্ত্রাটের রাঞ্জদণ্ড ও ত্তববাবির উপর 
করণ! বর্ষণ করুন। এই দণ্ড ও তরবারি ম্যায় ও শক্তির আধার হে।ক; 
শনীন সম্মাট এই দণ্ড ও তরবাবি ধারণ করে পৃথিবীর ওপব 'আধিপত্য স্থাপন 
করুন! জগদীশ্বব সম্রটকে রক্ষা ককন। 

সকণে ॥ সমাটেব শ্রয় হোক । জগদীশ্ব৭ সম্াটকে বক্ষা করুন 

পোপ ॥ বই রাজমুকুট মন্তুকে ধাবণ কবে সম্মাট সি'হাসন গ্রহণ করুন (মুকুট 

লইয়া সম্রাটের মস্তক স্থাপন -ষ্ট। এবং সসম্ত্রমে সেই মুকুট সম্বাট কর্তৃক্ণ ধাবন) 

সম্রট॥ ঈশ্বর সাক্ষী _যধাধর্ম আমি থই রাজ মুকুট ধালণ করছি । এই পবিত্র 
মুন থঙদন মঙ্াপক্ষে নিমজ্জিত ছিল -আমম বাহুখলে এ মুকুট উদ্ধার 

কবি, আমার গুণমুগ্ধ ফযাসী জ।তি শ্রদ্ধা সিত এ মুকুট আমার মন্তকে 
ক্থাপন কণ্ছেশ1 দন আমি এই মুক্ুটের মযাপা বক্ষায় অক্ষম হবো-- 

ঈশ্ব” ককন, সদন যন এই ভক্ত ফক্সী জাতিব সঙ্গে আমার সকল সম্বন্ধ 
বিশচ্ছন্ন হয়। 7 মুক্াৎ ধাতণ ) 

সক্ষপে ॥ জগদীশ্বব সম্বাইকে রক্ষ করুন ! 
পাপ ।॥। হই মুকুট ধাংণ কবে সমট সহধন্মিণী মহামহিমা'ম্বতা সমআজ্ঞবী «পে 

ক্মাাত। হাল ( পাপের হস্ত হইতে মুকুট লইয়া জঅস্তরাটেব সমজী মস্তক 

স্থাপন । নাঙঙ্জান্ত ভইয়। সম্রাজ্ঞীর মুকুট ধাবণ )। 

সকলে ॥ স্যুজ্জীন জয় হাক । জগীশ্বর সম্(ট-সঙ্রাজ্ীকে চিবন্থুখী করুন । 

পোপ॥ এইপাব সন্ব/ট - সমঃজ্রীৎ স'হৃ'্ত “মংভাসন গ্রহণ কবে মন্ত্রী ও সেনাণী- 
গণেব ম ন্তগক্য গ্র“ণ করুন । (নেপোল্িয়ান ও জোসেফাইনের সিংহাসনে 

উপাণশন ) 

শ্গাকলে ॥ আয় সমরটেব জয়। আয় সমাজ্ভীব অয । সকল মন্ত্রী, সঞ্চল .সন(পণ্তি, 

সঞ্চল বাজকর্মীর জগ ট সমক্ষে একে একে আভ্ুগতা ম্বীকাণ । প্রথমে 

ইউভান ₹হপণে লুই, 'তৎুপবে দিয়ে, ডুকো, কারো, তালিনন্ধ, কাউন্ট, 

মুবাট প্রভৃতি । অম্াটের জয় ভোক' সম্রাট ধাথজীবি হোন 1 (ন্সতি 

জীর্ণ ছেনসনিচ্ছন্ন পন্চ্ছদ্ধে উন্ম।দিনীব ভ্ায় রোহেনেও প্রবেশ) 

বোহেন ॥ চুপ। চুপ কে সম্রাট? কার এ জয় ঘাষণ। কার এ দীর্ঘজীবপ 

কমন! । 

সকলে ॥ উল্মদনী ! উন্মাদিশী। 

বোছেন ॥ আল - ঝলো, আরো বলো, অনাধিনী, অভাঙ্গিনী, ভিখদ্িী-__ 
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পরের অঙ্ুগ্রহপ্রথধিনী এই বমণী, কিছুকাল পূর্বে যে বোর্ষ রাজব'শের 

রাজনন্দিনী বলে গন্চ হোত! ওই সিংহাসণের আশেপাশে এখনও সেই 

রাজবংশের অতীত রাজ'দেব ছায়ামূতি ঘুবে ফিবে বেড়াচ্ছে! আমি দেখতে 

পাচ্ছি - বেশ দেখতে পাচ্ছি_স্পষ্ট “দখতে প।চ্ছি, ওরা সব কাছে! কেন 

কাদছে জান? শেপোলিয়াণকে তোমরা ফ্রাঙ্ছেন অধ্ীশ্বব করেছে বলে নয়, 

নেপোলিয়াণ ফ্র।জ্সের সিংহাসনে বসেই ফ্রান্সেব রাজবংশের বংশদককে হতা। 

করবাব আদেশ দিয়েছেন বলে, ওদেখ নীরব রোদন আজ নোটবডেম ধর্ম- 

মন্দিরে নেপোল্য়ানেব অভিষেক আব 'অর্দুবে ঝধ)ভূমে প্রিন্স ইঙ্গোর শিকশ্ছেদ 1 

( সেনানীগণের তবারি নিষ্কাষণ ) 
নেপো॥ ( হত্তদ্বাবা নিবাণপূর্বক ) স্কিন হ৭ তামরা অতো ন্মধীব হওয়'ব 

কোনো আনশ্াক নাই বমণী। যদও মাক্গ আমি সমট, তত্র আন 

আমার প্রতোক প্রজাব কাছে মামার অনুষ্ঠিত কার্ষেন টৈকিয়ৎ দিতে 

অবস্থা বাধ্য প্প্রন্স ইঙ্ষো ফ্রান্সের ভূন্পুর্ব বাচ্ছবশের বশপর তা "মামি 

অবগত আছি ' কিন্তু সম্প্রতি আমাব প্র'ণনাশেব অন্য যে চক্রাস্তের স্পট 

হয়েছিল --'ণই প্রিক্ম ইঙ্গো কি ভার শায়ক ছিলেন ন11 'শরশ্ছের কি 

চক্রাস্তকারীন উপযুক্ত ৪৭ নয়? 

রোছেন ॥ এই চক্রান্তেব ম্মপবাধে যে সকল অপবাধী ধৃত হয়েছল, তাদর 

মধো অনেকেই স্রপাবিশের জ্ঞোকে অব্যাহত পেয়েছে । কিন্ত প্রিন্স ইজো 

আজাস্ত কাতবতবে প্রাণভিক্ষ। কবে য আদেশপন্ত্র পাঠিয়েছিলেন তা 

উপেক্ষিত হয়েছে ! 

নেপো ॥ এব জন্য তুমি আমাকে স্মপবাধী করতে পার লা ৎমণী! কতিপ 

অপরাধীকে আমি মান্না কবেছি বলে গ্রিন্সকেও মার্জনা করতে হবে এমন, 

কোনও কথ। নেই । বিশেষতঃ প্রিহ্গই যখন এই চক্র।স্তে মূল চক্রী। 

ঝোছেন ॥ তাই যদি_ তাহলে এই চক্রান্তের যে 'বধানরদাত্রী, প্রিন্সকে উপ- 

লপ্ষায কবে যে এই চক্রাস্তেখ আল বস্তার ককেছে_ তাকেই দণুত করে - 

প্রন্সকে অব্যাহতি দাও! প্রিচ্স শিবপবাধ_-অপবাধ আমাব 

নেপে1॥ প্রি্সকে মুক্ত করাব জন্য তোমার এত আগ্রহ কন? প্রিন্স তোমার কে? 

রোহেন॥ প্রিন্স আমাব কে? প্রিন্স আমাব পিতা, প্রিন্স আমর সবন্থ | 

পিতার হ্ুধের জন্য, পিতার প্রতিষ্ঠার জন্ত আমি যে কাধ্য করেছি; তোমার 

মতে ত৷ চক্রান্ত; বিদ্ব আমার বিবেচনায় মে কাধ্য একটা উচ্চ সাধন! 
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মাত্র! আমি বর্দি বেচে থ|কি অদূর ভবিস্তৃতে একদিন আমর সাধনা অবশ্য 

সিদ্ধ হবে? কিন্তু আমি যদি মরি-_-আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এ সাধনার 
সমাধি হবে-কেননা আমার অভাবে পিতা আমার শক্তিশূগ্ঠ, পুতলিকার 

মতন [নিক্ষিয়। নেপোলিক়্ান বোনাপা্ট! যদি তুমি নিফণ্টক হতে চাও, 
শিব্বিবাে সাম্রজ্ উপভোগ করতে চাও তাহলে প্রিন্স ইঙ্গোকে মুক্তি দিয়ে 

তার দণ্ড আমাকে প্রদান করো! । 

নেপো॥ রমণী! তোমার পিতৃক্তি প্রশংসনীয়, তোমার পিতৃতুক্তির অনু- 

রোধেই আমি প্রিন্স ইঞ্জোর মুক্তির আদেশ দিলেম _তেম।র প্রাণের বিনিময়ে 

নয়! তোমার ম্যায় শক্তিশুন্তা প্রগল্ভ। রমণীর স্পদ্ধিত বাক্যে ভীত হয়ে 

তোমাকে ধণ্ডিত অথবা আমার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করঝার প্রবৃত্তি আমার 

'সাদোৌ নেই | জনসাধ।রণের শান্তির অনুরোধে, শিতান্ত দুঃখের সহিত আমি 

কেবল এই আদেশ করছি _ চাব্বশ ঘণ্টার মধ্যে তুমি তোমার পিতার সঙ্গে 

পারিস ত্যাগ করে চলে যাও। ( একগুচ্ছ কেশ হস্তে পদাতিকের প্রবেশ) 

পদ[তিক॥ জমাট । অপরাধীদের প্রণদণ্ড হয়ে গেছে; তাদের মধ্যে কেউ 

কোশ কথা বলেনি, কেবল প্রিন্স ইঞগো মৃত্যুদণ্ড নেবার পুর্বে তাঁর মাথার 'এই 

কশগুচ্ছ “কটে দিয়ে বলে গেছেন --'এই কেশগুচ্ছ তোমাদের সম্রাটকে দিয়ো 

_-তিনি যেন এগুলো আমার মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন? । 

বোহেন ॥। উঃ 1! 

নেপো॥ ওহ ! সব শষ হয়ে গেছে! 

রোহেন ॥ নেপে।লিয়ান বোনাপাট 11 

নেপো | অভাগিনী! আমি নিরপরাধ ! তবে শোন একটা কথা--তোম!র 

ওপর প্রদত্ত যে অনুগ্রহ আমার ব্যর্থ হয়েছে লে অনুগ্রহ তুমি অন্তভাবে গ্রহণ 

করতে পাবো! 

রোছেন॥ চুপ! চুপ! অনুগ্রহ! তামার অন্তগ্রহে আমি-_থাকৃ। দাও 

দাও আমার পিতার অন্তিম দান--আমার পিতার পবিত্র শ্বতি--আমাকে 

ফরিয়ে দাও! ( উন্মাদিনার ন্যায় পদ[তিকের হন্ত হইতে কেশগুচ্ছ গ্রহণ ) 

এই যে, 'এই যে এতে এখপো তার শেষ নিংশ্বাসটুকু পর্ন্ত লেগে রয়েছে! 
ওই __ওই! বাতাসে মিশে গেলে।! মায় নেই--আর নেই! এই যে-_- 

এই যে এই কেশগুচ্ছে এখনো তাঁর রক্কের চিহ্ন রয়েছে! ধুসর রঙের কেশ- 

গওলে। লাল হয়ে গেছে! দেখো, দেখো তোমরা সকলে দেখো _বেোর্ধে। 
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রাজবংশের বংশধরের হত্যার অভিজ্ঞ।ন দেখো! নেপেলিয়ান বোনাপাট! 
আমি চললুম, কিন্তু তোমাকে বলে গেলুম--এই কেশগুচ্ছের যত সংখ, 
আমার প্রতিহিংসা বহিব ততগ্ুপি শিখা তোমার চতুদ্দিকে আলে উঠে 

তোমাকে আচ্ছন্্ করবে! 1 বেগে গ্রস্থাণ) 

সকলে॥ অভাগিনী। উন্মাদশী !! 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক 

( পাবিস-_-রাঞ্খপথ ন|গরিকগণ ) 

১গ্রেথম ॥ দেখ ভাই, আম(দেস সআট যেমন যোছ। তেমনিই দয়ালু এই 

তখনা কেন ভীত খুন করবার জন্য আমন একটা বড়যন্ত্র হলো, খুশটন|টি 

করে সকলেই ধরা পড়লে। কিন্তু তার্দের ভেতব অনেকেই প্রাণশিক্ষা চেয়ে 

মুক্তি পেয়ে গেলো । 

স্বিতীত্ ॥ সম্রাট তাধে মুক্তি দিয়েছেন বটে কিন্তু ঠাব বন্ধু তাদেখ দিয়ে সম্রাটের 

মহিমা স্থচক এমন একটা মজআব গান গ।ইয়ে নিচ্ছেন যে ত'র ফলে তার! 

আএ কখনো! এমন কাজে হাত দিবে না 

প্রথম ॥ ই, আ'ম এবকম একট। কথা শ্তনেহিলুম বটে ! 

তৃতীয় ॥ শুধু শোনা কেন__ণপনি এ্খতে পাবে এই পথ দিখেই আভী তাদের 

নিয়ে যা ওয়া হতে 

প্রথম ॥ সত্যি নাক্চি। তাহলে .ত। বেশ একটা মামে।? পাওয়া যাবে ! 

তৃতীয় ॥ নিশ্চয়! এ মঙ্ছা দেধবার জগ্ত শহবেব নেক লোক মাশ্র এরাস্তায় 

এসে অমায়েত হযেছে! 

প্রথম ॥ ওঃ তাই 'আব্ এ রান্তাব দুপাবে এতো লোক সমগম খটে! আমি 

জেবেছিলুম বুঝি কোন ও মিছিল-টিভিল বেরোবে-তা'ইতেই এতে। জনতা ! 

দ্বিতীয় ॥ .ষ মঙ্জাত কখ।টি। তচ্ছে -.সও এক 'মছিল বিশেষ ! 

তৃতীয় ॥ ওই .ব ত -মিঠিল উপাসশ্থত। ওষ্ট গান শোন । 

প্রথম ॥ আগে আগে জন দুই সৈশশিক কাপড়ে লেখা একটা সাইনবোর্ড ধরে 

রেখেছে শা? 

ছিতীয় ॥ হতে তা ওতে গায়ক ভায়াদের কিঝিৎ পরিচয় দেওয়া আডে ! 

প্রথম ॥ ওই 'য -এসে পড়েছে। 

তৃতীয় ॥ হ")--এসো, আমবা বস্তার ওপর উঠে দীড়াই। (হান উদ্দীপক 

বেশভূষ।র ভূ্ষশ পাদবী সায়াশ ও অঙ্গান্য ষড়যন্ত্রক।রীগণের শ্রেণীবদ্ধ ভাবে 



আল ১৪৭১ 

গীত গাহিতে গাহিতে গ্রবেশ। তাহাদিগের পুরুভগে দুইজন তমনিক অন্ধী- 
চজ্জরাকৃতি সাইণযের্ড লইয়া দগ্ডায়মান, তাহাতে লেখা ২- ইহারা জঙ্াট 

দেপোলিয়া বোন।পার্টের জীবননাশের চক্রান্ত করায় স্বৃতীফণ্ডের আদেশ 
পইয়াছিল ! কিন্তু ইহাদেব পরিজনগণের কাতর প্রার্থনায় মহিম।মন্ন সন্ত্রাট 

ইহাদিগক্ে মার্জনা] করিয়াছেন |) 

(গীত) 'আমব] মহামদ্দ বলীবর্দ মদমত্ত তেজিয়ান 

মোষের মতন বলবন্ত মেষের মতন মতিমান ॥ 

ফর[সী গৌবব-_-ফবাসী স্থয্য _ 
উদ্দি্। আকাশে প্রকাশিল যবে--- 

ফরাসী জাতিব অতুল (শী, 
নয়ন মদের ধাধিল তাহাতে 

জাতীয় উন্নতি হয় কিস্হা? 

তাই আবাবতে সেই দীপ্ত স্থষ্যে হইয়!ছিলাম আগুয়াশ 

মিশিয় একত্র কটি পতন করিয়া গোপনে কত না যত 

রাচলাম এক ঢক্রাপ্তজল--আমাদের স্বতিচিু। 

[কন্ত গ্রন্থ তাহার হইল ছিন্প--বিধাত। হইল বাম॥ 

ধহাব জীবন কবিতে হনণ, কবিয়াছিলাম হস্ত উত্তোগন, 

তাহার উদ দয়র হ্দয় আর্ত করিল মে আবেধন 

গ্রসনন বদনে সে বীরবহখ--কগিলেন মোদের জীবন গান 

তই আ'জ ক? তার জয়গ!ন। 

ফোন চিবন্ুণী চরজীবি--নরপতি শেপোলিয়ান ॥ 

(গানটি পরবতী কালে বদল করা ইচ্ছ। ছিল 'অমবেন্দ্রণাথের ) 

গ্রাথম ॥ ০বশা, নেশ, গান স্তনে সখী হলুম। ভগবান তোমাদের স্ুমণ্ত ধিন। 

সগান ॥ শুগব।নেব শাম আব করো না ৫, ভগবান খলে ছুনিয়ায় কেউ নেই 

-_-ত। যদ থাকতো তাহলে আমার মতন ভগবান ভঞ্ত পাদবীর এমন অবস্থা 

হত শা! (কাউণ্টেগ প্রবেশ ) 

ক।উন্ট ॥ ওাপী জবর কথ! বলেছ পাদররী দাদা! ভগবানের কথাট। নেহাতই 

€টপা-_ অন্ততঃ দুনিয়ার ভগবান বোলে কোন বেট।ই নেই, থাকে তো 

ছুনিয়ার বাইপে- অনেক দুরে তাগ একট! আস্তানা আছেঃ কাছেই সেখান 

থক তোমাদে মতে। ভক-ভায়াদের ওপর তার লক্ষাপাত হতে আঅপেকটা 
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বেয়ী হুয়ে পড়ে! ভুনিয়ায় যদি তগবানেয় একটা কিছু আব্তান1! থাকতো, 
তাহলে সত্য ত্য পাদরীভার! তোম।কে আজ এ অবস্থ।য় পড়তে হতো না”. 

--বেদিন তৃমি ভগবানের নাষে ভগবানের মন্দিরে সর্বপ্রথম শয়তানের লীলা- 
খেলা খেলেছিলে সেইদিনই ভগবানের এক চপেটাখাতে তোমার যন 

ভগবান-ভক্ত শয়তানের পাদবীলীল] ফুরিদ্দে যেতো । 

সায়ান ॥ (ম্থগতঃ ) এ বেটা গোয়েন্দাদের ওপরে যায়! এর জ্বালায় কথা 

কয়বারও উপায় নেই। (প্রকাস্ত্ে) মহাশয় যে আমাদের সাথে সাথেই 
ফিরছেন সেট! জান। ছিল ন]। 

কাউণ্ট ॥ মহাশয় তো ভগবান লন. (য তফ।তে থাকবেন, শয়তানও নন যে 

প্রচ্ছন্ন থাকবেন; মহাশয় সাধাবণ মানুষেরই মতন কাজেই সর্বত্র বিচরণ 

করে বেডাচ্ছেন ! 

সায়।ন॥ তা মহ।শয় বিচবণই করুন বা আকাশে উঠে উড়ুন, তাতে আমার 

কোনো কিছু বলবার নেই ! কিন্তু এখন কথা এই--আব কতক্ষণ আমাদের 

এভাবে হয়রান কৰা হবে? 

কাউণ্ট॥ সোজা! কথাব সোজা জবাব- মঙ্কাশয় একবাব হন্সমান মুতি ধাবণ 
করলেই এই হুয়রানের অবসান হবে। ৯ 

সায়ান ॥ সে আবার কি? 

কাউণ্ট ॥ ভারতবর্ষের শ্বাম শোন, আছে? (ষখানে আমাদের উপনিবেশ আছে? 

সায়ান॥ হা জানি, আমি সেগানকাব পদ্দিচেরীতে ঘুরে এসেছি। 

কাউন্ট ॥ বটে ! বটে। তাহলে তো দেপহ হনুম'নেব লীলাভূমিব কাছাকাছিই 

গিয়েছ। নুভতাং সেখানকাব আবহাওয়া যে একটু-মাধটু না পেয়েছ 

এমন নয । পদ্দিচেণী কাছাক1€ই কিন্বিদ্ধা বলে একট। পাহাড় আছে, 

সেই পাহাড়ে হন্ুম!ন বলে লম্ফপরায়ণ বীর বাস করতেন, লাফ মারতে তিনি 

অদ্থিতীয় ছিলেন, তিনি লাজুলের কুণ্ড,লি করে বিশ হাত ওপবে উঠে বসতেন, 

আর বগলে স্ধ্যকে চেপে ধবে,স্ন্ধ প্রকাণ্ড গন্ধমাদন পাহাড নিয়ে এক 

ল[ফে সাগব লঙ্ঘন করেছিলেন ! মহ শয়কে এখন একবার সেই গণনয়টি 

করতে হচ্ছে। তাহলেই হয়রানের সম।ঞ্ি। 

সায়ান॥ ॥ আমি সে মহাপুরুষের অভিন্ন কেমন করে করব মহাঁশক্প? আমার 

তে! লাছুল নেই? স্মধ্যকেই বা বগলে চাপাবেো! কেমন করে? গন্ধমাদণ 

পাছাড়ই ঘা পাব কোথার? 
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কাউপ্ট॥ বাত্ত হয়ে! ল। পাদরী ভায়া-ব্যন্ত হয়ে।না। সব হবে, সব হগ্গে 
--সব অভ্তাবই একে একে মিটিয়ে দেবো । আমি সমস্তই সংগ্রহ করে 
এনেছি । এই নাও লাঙগুল। তুমি এখন দল ছেড়ে এগিয়ে এসে দেখি 

--এসো, এসো এই লাঙ্গুলটি তোমার অঙজের যথাস্থানে জুড়ে দিই। 

নয়ন ॥ আহাহা। ফরেন কি মশাই। এষে দেখছি দাড়র তৈরী ল্যাজ। 

আসল ল্যাজ তো নয়। 

চউণ্ট ॥ আজে না। এও ভগবানের একটা মন্ত গাফিলতি । ভগবানের 

উচিত ছিল আসল ল্যাজগুব্ধ আপনাকে চিডিয়াখান।য় পাঠান। কাজেই 

এখন শকলেই কাঞ্জ সারতে হচ্ছে। আর আজকাল নকল তো আসলকে 

হ!বিয়ে দিতে বসেছে । এসো -লাঙ্গটা এঁটে দিই । ( তথাকব৭) 

গ'য়ান ॥ স্ধ্যের কি হবে? তাব তো আব নকল হবেনা। 

কাউণ্ট ॥ কেন হবে না? সূরা গে।ন।ক ব-মার ( জনৈকের হস্ত হইতে ঢাল 

লইয়। ) এই ঢালখান। ও "অনেকটা সেই প্রকার। এইটা বগলে চেপে ধরে! শ 

(তথ।কবণ ) 

প]য়ান ॥ লাজ হলো স্থৃধা হলে।__ বাব গন্ধম।দন পাহাড়ের কি হবে? 

কাউণ্ট ॥ এব্যাপাবটা মাবে জবব হবে ঠনুমান গম্ধমাদন পাহাড় মার 

বহন কবেঙিলেন, শর তুমি পাথবী বহন করে ধন্ট হবে। 

পায়ান ॥ (সূ আবাব কি বাপাখ? 

কাউণ্ট ॥ অতি চমতৎকাব। পৃথিবীর অবিকল নকল। পৃথিবীটা! বলের মতন 

গোল, এটিও পৃথিবীব মতন গোল!ক|ব বল। এখন এইটিকে কাধে তোল দেখি। 

ায়ান ॥ এ যে মন্তে' জিনিষ - একট পিপে বিশেষ। 

৯1উণ্ট ॥ িন্থনিরেট নয় ফাপা। এসে কাধে তুলে দিই (তথাকরপ) 

এহবর ঠিক হয়েছে - দিবি মানিয়েছে 

['যান॥ সতিই ভাল মানিয়েছে নাকি? 

1াউণ্ট ॥ বাস্তাব দুধাবে ভদ্র-লাকেরা দিয়ে গেছেন--দেখে শুরা ভাবী খুশী 

তয় 1 

[ঘান | আমাকে এখন কি করতে হবে যশ।ই | 

ঢাউণ্ট ॥ লম্ফেন অভিনয় । হন্ুম।ন এক লম্ফে সাগর লঙ্ঘন করেছিলেন--- 

(তামাকে "সার অতট। এগোতে বলতে পারিনা-তুমি এক লম্ফে এখান থেকে 

ইলিশ চাানেলটুকু লঙ্ঘন করে ইংলণ্ডে উদয় হও! 
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সাকান॥ ওরে বাবা! আমি আপনাধ মতলবগানা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। 
আপনি দ্দাধায় ইংলিশ চ্যানেলে ডুবিয়ে মারবার সংকল্প করেছেন। হা 
মশাই! প্রাণটা ভিক্ষা দিয়ে শৈষকালে কি জলে ডুবিয়ে মারবার ব্যবস্থা 

করলেন? হাগ্রে আমাব প্রাণপারী । তোপের মুখে উড়লি নি--বন্দুকের 
গুলিতে গেজিনি, গিলো টিনের তলায়ও পড়লিনি-- শেষে পড়বি কি না জলে! 

ওরে বাবা-- দম বন্ধ হয়ে দফা রফা ! 

কাউণ্ট ॥ অহা-হা। (কন মিছে কাতবাচ্ছ? তোমাকে জলে ভডোবাধার 

জন্ভই কি মামি এত কষ্ট করে এমন ধন্দীটা বার করেছি» তুমি তো জান, 

ইংলগু সমুদ্রের অধশ্ববী ১ আমাদের সম ই"গু আক্রমণ করার জন্থ বুলন 
বন্দরে লক্ষ টস, শত শত জাহাজ স্থাপন করেছিলেন _কিন্তু বহু চেষ্ট। 

করেও ইংলগ্ডেব কুলে ঘোলতে পারেন নি, ভাঙ্গা! দিয়ে ই'লগ্ডে য'বায় পথ 
নেই--আর এক-_-শুন্য শৃন্ত যাওয়া যায়! সেই জন্যই হনুমানের আদর্শে 

তোমাকে শৃন্তে শৃন্তে ইংলগ্ডে পাঠাবাব ব্যবস্থা করছি আর হম্থমান যখন 

সাগর লঙ্ঘন করতে পেবেছিলেন, তুমি তখন এই সামান্ত খাঁড়ীটুকু লঙ্ঘন 
করতে পারবে না কেন? 

সায়ান॥ আপনি বলছেন কি মশাই * মাজষে কি কখনও এ কাজ করতে পাবে? 

কাউণ্ট ॥ মানুষে না করতে পারে--কিস্তু, তুমি পারবে না কন? শয়তানের 

অসাধ্য তে। কিছুই নেই। “বশ একবাবে না পাবে প্রথমে বিহার্সাল দাও। 

অ|গে ডাঙগয় লম্ফ দাও তাবপব খান! ডোবা ডিঙ্গোও, তাখপর নদী পার 

হও- শেষে ইংলিশ চ্যানেল কেমন? বেশ এখন ড'ঙগাতেই চেষ্টা চলুক। 

ওতে । ততোমবা হনুমানজীর ল্যাজটা তুলে ধরো উনি সামশাতে পারছেন 

ন 1 হ্যা, আব শোনো- একটু বসন চাই- একটু হুড়া-টড়ার দবকার। 

এসে। কানে কানে একটা ছড়া বগে দিই-_ফসইটে আওডাতে আওডাতে 
অভিনয় শুরু করে দাও 

ফায়ান ॥ আমি তো গাইতে জানি না। 

ধাউণ্ ॥ 'আমিও "তা তোষার স্ুব-শক্তির তারিফ করতে চাচ্ছি না, গ্গ! যখন 

আছে তখন তেজে ছেড়ে দাও 

চায়ান ॥ নাচার। লাঞঙ্জে আব কাজকি? ( অঙগভঙগী সহ লম্ফ দিয়া নৃত্য 
ঝরিতে করিতে) ওরে ভাইনব, আমি হনুমানের হু'ন্থ অবতার 

এবার লম্ষফে লন্ফে হব আমি ইংলিশ চ্যানেল পার ॥ 
[ ফ্রান্গের ভাবন। কিবা আর? ] 
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কাউন্ট? এই ভাবে গাইতে গাইতে শহর প্রদক্ষিণ কয়ো; তোমরাও খাঁছু- 
ভাইরা, ওর লাজ ধরে চলো! (সারানকে লইরা সকলের প্রস্থান। 

করতালি দিয়া! নাগরিকগণের পশ্চান্ধাবন ) 

পঞ্চম গর্ভা্ক 

( তালিরন্দের বাটা, ড্রয়ংরুম। তালিরন্দ, সিয়ে, ভুকো, ছবারপ্রান্তে 

বোছেন। রোহেন শ্বশ্রুগুন্ফমুক্ত বৃদ্ধ পরিচারকের ছল্মবেশে। টেবিলে বিবিধ 

প|শীয়। উল্লেখিত তিনজন পান করিতে কবিতে পরামর্শে শিবুক্ত ছদ্াবেশী 
রোহেনের সে সম্থপ্ধে উদ! ভাবেব অ'ভপয়--প্রভৃর আদেশ প্রতীক্ষা 1) 

ডুকো ॥ তালিরন্দ ভায়া! তোম।ব চাকগটাকে এ ঘর থেকে সরালেই ভালো হতো! 

তালি ॥ ওঃ, ওর জন্তু কোন চিস্তা নেই; ও একে বৃদ্ধ, তার ওপর বোবা 

আবার কাল।। 

সিয়ে॥ বটে? 

তাল ॥ ঢযাদিন ঘটনাচক্রে বাস্তার মধো ও এই বিধদত্ত গুণ ছুটির পরিচগ্ন 

পেয়ে আনার ড্রয়িংরুমের জন্ত ওকে নিযুক্ত করেছি। কথা কইতে পারে না, 
কাশে শুনতেও পায় ন|। এই পন তাব সার্দমী--ওরে | ওরে! ( কর- 

ত|লি দিয় ) ওবে। 

রোহেন ॥ ( চমকিত হইয়। উদাস দৃষ্টি ) 
তালি ॥। একটু শ্বম্পেন ঢেলে দে! ( রোছেশ--কিধিৎ সঙ্গিয়া আসিয়া 

ইর্গিতে আদেশ গ্রার্থনা তালিবন্দ কর্তৃক শ্ম্পেন ঢালিয়৷ দেবার ইঙ্গিত 

কগণ। বোহেনেখ তথা করণ ) 

ডুকো॥ বাঃ বাঃ বেশ লোকটি ফোগাড় করেছ ভায়া! পরিচধ্যার লোক ন! 

থাকলে আমাদের এক দণ্ডও চলে না অথচ পরামর্শের সময় অপর কাউকে 

থাকতে দওয় যায় না। এই রকম লোকই আমাদের কাজের মতন লোক। 

সিয়ে॥ যাক, এখন কাজেব কথা কও। তালিরন্দ ভায়া! কার্ণের সম্বন্ধে 

কি বলছলে? 

তাল ॥ 'বশেষ কিছু শয্স তবে বলবার মতন কথা এইটু€ু যে, কার্প ভায়। 

এপন একটু বেকেছেন। | 

ডুকো। কেন? কেন? তিনি হুচ্ছেশ নেপেলিয়নের একজন মধ্য গড়া 

তালি ॥ হা, ত| বটে, কিন্তু জান তো, কার্পো একজন ভয়ঙ্কর স।যারণতন্ত্রী। 
দনিপোলির।নে সম্ত্রাটগির ভায়।র মেটেই পছন্দনই হয়ণি। হাঃ তবে যদি 
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বকা খ ব্যাপায়ে উদ্নি মত দিলেন ফেন 1? সে কথা শ্বত্ত্র_ যেখানে সকল 

মন্ত্রী, সকল সেনাপতি সকল রাজবর্মচারী -_ এক বথায় সমগ্র ফরাসী 

জাতি নেপোলিয়নকে সিংহাসন দিতে ইচ্ছুক-_কার্ণোর আপত্তি দেখালে 

টেকবে কেন? কাজেই ভায়াকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়েছে 

সিয়ে ॥ ভাতা কিন্তু এবার রীতিমত আক্কেল পেয়েছেন । নেপোলিয়ানকে 

স।ক্ষী গোপালেব মত স্থাপন কবে স্বং রাজোর সর্বেঘব। হবেন কার্ণে। ভায়র 

এই আশাটুকু ছিল। কিন্তু পরেভ্তায়াকেই নেপোলিয়ানের নিকট সাক্ষী 
গোপাল হয়ে থাকতে হয়েছে । 

ডূুকো॥ শুধু কার্ণোর কথ! কও কেন ভায়া? নেপোলিয়ান তো ফ্রান্সের 

সমত্ত হোমরা চোমরা রাজপুরুষকেই সাক্গী গোপাল বানিয়ে রেখেছে। 

নেপোলিয়ান সম্রাটগিরি কবছে, নিচ্েই নিজের মন্ত্রীত্ব কবছে, আইন 

বাতলাচ্ছে, যুদ্ধ বিনাগে কর্তৃস্ব কবছে, শিক্ষা বিভাগেব নিয়ম গড়ছে, রাজন্থের 

দুধাবস্থা করছে, পুর্ত বিভাগের তদাবক কবছে, পুলিশদের চালাচ্ছে, ধর্ম- 

জগতের ওপরও কতৃত্ব করছে । নেপোলিয়ান একাই একশো । একাই সব 

করছে প্রর্তোক বিভাগেই এক একজন কর্ত। স্মাছে বটে, কিন্তু কলের 

পুতুলের মতন তাক! নপোলিয়ানেব হুকুম পালন কবছে মাত্র! * 

সিয়ে। তাই তা। 'অমাদেব মা "আছে কি? আমরা আব পাইকি? 

একট! নির্দিষ্ট বেতন মাত্র 1 'সও কি একটা বেতনের মতন বেতন 1? অধাক্ষ- 

গিরিতে তখন ষে উপার্জন কবতুম, তার শতা'শেরও একাংশ নয়। ভাগি!স, 
লোহার কারপানাট। ছিল। 

তালি॥ তাও -ভা অবস্থা এখন সঙ্গীণ যুদ্ধেব সঙ্গে-ই এ কারখানার সম্বন্ধ; 
যুদ্ধের মরশুমে যেমন লাভ হয়, যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে শান্তির সময় আবার 

তেমনি ,লাঞসান দে ভয় বুদ্ধিমান সেপোলীয়।ন কৌশশ করে শবক্তমান 

ইংলগ্ডের সঙ্গে সাদ্ধ করে কলেছে, ইল চিরকালই শান্তির পক্ষপাতী, 

*শপোলিয়ান নিজে সন্ধি না ভাজলে ই*:গু কখনই যুদ্ধ করবেনা । নেপো- 

লক্ান এখন শান্তির স্বাদ পেয়েছে -সে বোধ হয় থধন ইঞ্লগুকে ঘটাবে 

না। আর ইংলগু"ষদ নিশ্চেষ্ট থাকে, তাহলে কোনো শক্তিই ফ্রান্মের বিরুদ্ধে 

সুত্ধ ঘোষণ1 করবে না। ন্ুতরাং যুদ্ধের আব আশা! নেই-_ লোহার কারখান! 

খেকে আমাদেন আর একটি ফ্রাঙ্ক পাবারও প্রত্যাশ। নেই 

ডুকে! ॥ তালিরন্দ ভায়া--আমরা এটা বেশ বুঝেছি। এরই একট। বিহিত 
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করবার জন্তে তোমার বাড়ীতে এসেছি । এখন ও ব্যাপাকে একটা সঙুপায় 
স্থির করতে হচ্ছে। আমাদেব কথ! এই- নেপোলিয়ান সা ইচ্ছা করুক না 
কেন, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি করে কাজ নেই বিস্তকুজমাদের 
বুকের বক্ত এই লোহার কারখান।টাকে বাণচয়ে রাখা চাই-ই 

ওলি ॥ এই কারখানাকে যদি বাচিয়ে রাখতে চ৩ তাই, তাহলে ইযোকোপে 

যুদ্ধের আগুন নিবচ্ছন্নরএাবে জ্বালিয়ে রাধা চাই! কেননা, যুণদ্ধর সঙ্গেই এই 

কাবখান] ও অ ম.দেগ স্বার্থের ঘনিষ্ট সনবদ্ধ- যুদ্ধের ফল।ফল বা নেপোলিয়ানের 
পঙনোখানের সঙ্গে আমাদের মন্বদ্ধ কি? 

পিছে ॥ হাঁ ভায়া, কথ|ট] ঠিক, তবে এটা আমাদের পক্ষে বটে-_কিন্ত তোমার 

সম্বন্ধেও কি? 

তাশি॥ কেন? কেনা আম।ব সন্বদ্ধে নয়ই বাকেন? আমি কি তোমাদের 

মধ্য নই! 

ডুকো॥ না-নাতা নয়, তা নম্র তবে কি জানো তালিরন্দ ভায়-_-এই 

তোমার মুখে স্বন্ধ-অসম্বন্ধেথ কথ! শুশে আমাদের মনে মণে একট] সম্বদ্ধের 

সন্দেহ হচ্ছে! তুমি হচ্ছে এখন অযাট এনপেো।লিয়ানের ভাবি বৈবাহিক; 
শেপোলিয়ানের পুত্র্থানীয় ইউজিনের সঙ্গে তোমার সুন্দরী কন্া কুমাগী ইদার 

বিবাহের সগ্থন্ধা স্ব হইয়েছে। কাজেই ভাযা_ আমদের মনে এখন এই 

সন্দেহটুকু হতৈ পাবে ন। কি-ষে, নেপোলিয়ানের পঙনোখানেন সঙ্গে 

আমাদের ছুক্ষণের সন্বন্ধ না থ।কঠে পাবে, কিন্তু তামার বিশেষ সম্পর্ক আছে 

খৈকি ! 

তলি॥ হ[ঃ--হাঃ হাঃ! এই কথা? এই সন্দেহ? ভায়া, এর উত্তর এই 

--আমাদেব স্বার্থ নিয়ে হচ্ছে কথা -_ এ" মধ্ো মেয়ের স্থান কোথ।? ভারা ছে! 

প্রথম যাঁবন থেকে অর্থেবহই উপাসনা করছি! টাক।ই হচ্ছে আমাদের স্ত্রী 
পুত্র-পাৎজন জবন্ব নিজের স্বর্থেগ দিকেই যেখানে লক্ষ। নিব, সেখানে 

মেয়ের ওপর জন্ষযপাতের অবসব কোথায়? আমাদের আধার এময়েস 

গ।মাদের মাবাগ সংসার! টকা -টাকা--টাকা ভায়া হে, এই টাকাই 

আমদের পর্ম-কর্ম-স।র।তস।র ! 

পির়ে ও ডুকে। ॥ বাস্বাম- বাস! 

ভুকো॥ হাতে হাত দাও ভাই আব আমদের সন্দেহ নাই | (প4ম্পব করমর্দন) 
সঙ্গে ॥ শাখা? কখ। এই, যুদ্ধ বধাবার জন্তু আস্তরিক চেষ্ট।! বেশ কথা! 
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এই.দিয়েই এখন দ1খ। ঘামান ধাক। 
ডুকে! ॥ তাহলে ঝ্ুষরা এখন উঠি। তিন জনেই এখন ন্বতব্বগাবে মতলব 

ত।জতে খাকি-_ কাল জবার এইখানে তার মীথা*সা হবে কেমন? 

তালি॥ বেশ কথা। (পিয়ে ও ডূকোর প্রস্থান ) যুদ্ধ বাধাতেই হুবে_ -বমন 

“কারেই হোক বাধাতেই হবে কিন্তুকি উপায় অবলম্বন ক'রে? 

যোছেন ॥ মন্ত্রীর অনুমতি হ'লে আমি তা নিবেদন করতে পারি। 

ভালি॥ (মহাবিশ্ময়ে) একি! তুই--তুই কথ! কইলি।! তুই তাহলে-_ 

ওঃ বুঝেছি-_মিথ্য। বাদী, ছল্ণবশী, গুধচর। ত্তোকে আমি এখনই গুলি করে 
ম।এবেো-- ( পিশ্তল ধারণ ) 

রোহেন॥ পিস্তল পকেটে রাখুন মহাশয় । আমিও পিস্তল ধরবাব স্পর্দ। রাখি 

(পিশুল ধা৭ণ )। মনে বাখবেন আপনি-মন্ত্রভেদে যার এতদূর সামর্থা _ 
লক্ষ ভেদেও সে সিচ্ছহন্ত ৷ 

তালি॥ (পিস্তল পকেটে থাখিরা তুই কে? তোর অভিপ্রায় কি? 

রোহেন॥ উত্তর একে একেদেবে। প্রথম প্রশ্নের উত্তর নাও (ছল্সবেশ সহজে 

পরিতা।গ ও নারীবেশ প্রকাশ) দেখ'মামিকে। দ্বিতীয় পশ্নের উত্তব-- 

তোমার ঘ। 'অভিপ্রার় 'অ'মাবও তাই মন্ত্রী তালিরন্দ। তুম আমাকে 

'অপেকবার দেখেছ, কিন্তু বাধ হয় এখন চিন্তে পাবছে। পা _আর সেটা কিছু 

আশ্চর্যোরও নয়, কেননা প্রসাধন প্রক্রিয়!য় আমি আদ্বতীয়া -_আকুতির 

পরিবর্তনে মামি স্বতঃসিঙ্ধা 

স্ভালি॥ তুমি যে একজন অতি উচ্চশ্রেণীব র্ণী এব" কেনো গুঢ উদ্দেশ 
সাধলের জন্য আমাএ গায় চতুবের চক্ষে ধূলি দিয়ে আমাদের গুঝকথা জেনে 
নিয়েছ তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি ! আমি তোমার কাছে পরাজয় শ্বীকার 

করছি, আর এই অনুরোধ করি_-আমাব জঙ্গে প্রতারণা করো না, তামার 

উদ্দেশ! আমাকে সব্লভাবে জানাও । 

রোছেন॥ আমি তোমাৰ সঙ্গে কগপই প্রতারণা করবে! না মন্ত্রী, অকপটচিত্তে 

আমি তোমাকে মামার কথা জানাব; কন্তু তুমি যাঁদ আমাব স্ন্ষে কোনও 
প্রকার প্রতারণা কবে, তাহলে তাব প্রতিশোধ নেবাব জন্য আমি তোমার 

সঙ্জে এমন প্রতারণ! করবেো-- ষ। কেবল শয়তানীর পক্ষেই সম্ভব৷ 

তালি। বেশ কথ।। এখন তোমার যা বলবার তা বলো । 

বাছ্ছেন ॥ মন্ত্রী তালিরন। স্বার্থের জন্ত, অর্থের জন্তু আপনারা ইয়োরোপে 
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বুদ্ধানগ চিরগ্রজ্ছলিত রাখতে চান! আর আদি, আখার পিতায় ছগ্যার 
গুতিশোধ গেবার জন্য এরই সমর্থন করি। আপনাকে ঝুল। কর্তব্য-- আহি 
নিহত ভিউক-ডি-ইজোর কন্তা | 

তল ॥ ওঃ ছাপনিই ! আপনিই প্রিন্মেন রোহেন ! সেবার দরবারে আপনাকে 

সম্পূর্ণ ভিন্ন মৃত্তিতে দেখেছিলাম । 

রোছেন॥& পুপরায় প্রয়োজন হলে শন্য মৃতিতে দেখবেন মন্ত্রী! একটু আগে 

যুদ্ধ বাধাবার উপায় আবিষ্কারে আপন চিন্তান্িত ছিলেন কিন্তু এর জন 

আর আপনাকে চিন্তা করতে হবে না--আমার চেষ্টার ইয়োরোপে আবার 

গণভেবী বেছে উঠছে! সেই যে সের দরবার থেকে আমার পিতার 

'অস্তিমদান কেশগুচ্ছ নিয়ে চলে গিক্সেছিলাম -তা বোধ হয় আপনার 

মনে আছে? সই কেশগুচ্ছ নিয়ে ইয়োরোপের সমত্জ সিংহাসনের সম্মুখে 

গিয়ে ঈাড়িয়েছি-র।জবক্তপাতের একট] ন্ুম্পষ্ট আলেখ্া তুলে ধরেছি! 

তার ফলে ইয়োবেপ থেকে শাস্তি 'অপন্যত হয়েছে_-সন্ধিপত্র ছিপ করে 

রুসিয়া-অস্ত্রিয়া-প্রসিয়ার সম্মিলিত দশ লক্ষ বাহিনী বিনা যুদ্ধ ঘোষণাক উদ্ধার 

মতন ফ্রন্মে ছুটে আসছে। 

তালি ॥ ম্]! বলকি? তাহলে "মাবার একটা যুদ্ধ বাধবে! বল কি? 

রোহেন ॥ একট। কন, যাতে দশটা যুদ্ধ বাধে আমি তা করতে পাবি- যুদ্ধানল 

যাতে দীর্ঘকাল গ্রজ্জলত থাকে তার ব্যবস্থ। করাও অসস্তব নম্ব। কিন্তু মন্ত্রী, 
এ যুদ্ধের জয়-পর/জয়ে_ উভয় দিকেই আপনর লাভ) আর আমার লা 

কেবল নেপোলয়নের পরাজয়ে । কিন্তু তার পরাজয় সহজসাধা নয়. 

'তগ]ং আপনার কাে আমি কিছু প্রত)শ! করি! 

তালি ॥ অর্থ চান? 

রোহেন ॥ তুচ্ছ শর্থ] আমি অর্থেব কাঙ্গালিনী শই! আমি চাই জোলে- 

ফ।ইনের সঙ্গে নপো(লিরানের চিরবিচ্ছেদ। পেপোলিয়াণ যাতে জোসেফ! ইনকে 

তা!গ কবে-_-আপনাক্চে তার উপায় করতে হুবে। 

তালি ॥ অসস্ভব! এতে আম[রই সম্পর্ণক্ষতি' আপনি কি জাত নন-- 

জোসেফ!ইনের পুত্র ইউজিনের সঙ্গে আমার কন্তার বিবাহ হবে 2 

পরোহেন & বশ তো! তাতে আপনার কি? আপনার স্বার্থে তে! আধাত 

পড়ছে না! 

ভালি॥ ভব? তবে কল্তার ভবিষ্যত বার ওপর গেছ 
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যোছেন ॥ আর ও স্নেহের অভিনয় নাইবা কন! আপনার হাদয়ে কি গ্রহ 

যযতার অন্যিত্ব মাছে? আপনার হৃদয় তো৷ ওই সিন্দুকের মধ্যে! আপনার 
কন্টান্সেহে তে! ওই সিন্দুকজাত টাকা? ওপর! কম্তার ভবিস্তৃতের সঙ্গে 

আপনার স্বার্থের সম্পর্ক কি? 

ঘালি॥ ত। ঠিক--ত' ঠিক আচ্ছ', এ সন্বক্ষে চেষ্টা করা যাবে; আর 

কথাটাও ঠিক, জাসেফাইনের ওপর ম্সামার মোটেই শ্রদ্ধা নেই-_ ওকে 

সম্াজীর সন্মান দিতে আমার যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকে। বেশ কথা 

আমি এতে সম্মহ। ( ইউক্জিন ও ইদার পুরবশ) 

ইউজিন ॥। আপনাব সঙ্গে দেশা কপতে এনান-পাস্ত আছেন বোধ হয়? 

তালি । হ*]। শা একটু । নানা বিশেষ কিছু নয়। ইনি আমার এক 

সম্তরগ বন্ধুর ক শরুপক্ষেব চক্রাস্তে বড়ই বিপগগ্রস্থ' হয়েছেন তাই 

একটা! পরামর্শ দিচ্ছিলেন খাখ সঙ্গ তামাণ প্মাল।প “লই বোধ হয়? 

ইউনজন ॥ আজে না_ একে আর কনও দেখব।ব লৌভাগা ঘটে ওঠেনি 

ঘাহেোক_- আজ এর সঙ্গ পরিচিত হয়ে বড়ই লুখী হলেম 

তালি ॥ মিস্! ইনি অমাব গাবী আম।ত' ইউ জন 
রোছেন ॥ ওকি সৌখাগা মমাল। আপনি একজন প্রসিদ্ধ যোহদ, আপনার 

সঙ্গে আলাপ করে আমি মাপাায্িতা হলেম। ( করমর্দন ) 

ইউজিন॥ আ'মাওও সৌঞগ্য । আম পিশেষ আপাত তেন 

ভালি॥ আব এইটি আমার কন্যা-_কুম।গী ইদা 

রোছেন ॥ বশ, বশ । ( ইদ্দার সহিত করমর্দন , উউজিশের নিকট গিয়া) 

আপনর সঙ্গে আলাপ করে জামাৎ অতান্ত আনন্দ হচ্ছে, অনেক বথা 

করবার ইচ্ছ। হচ্ছে, কিন্তু হুর্।গাক্রমে মামাকে এখনই স্থ'নাম্তবে যেতে হচ্ছে 

আর একদিন "আপনার সঙ্গে 'মালাপ কবনো। আশা কবি আমর স্ব 

আপনার ন্যায় মহৎ-প্র।ণ যোঞ্ছার হৃদয় থকে শীঘ্র মুছে যাবে না। 

ইউছিন ॥ সে কি--সে কি! আপনার কথ আমি কিছুতেই ভুলবো না, 

আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পেলে আম নিজেকে ভ'গাবান মনে করবো 

রোছেন॥ জে আমার সৌভাগ) আর আপনার স্বাভাবিক করুণা! তাহলে 
লি মহাশন । ( করমর্দন ) 

ভালি॥ চল তোমাকে একটু এগিরে দিয়ে আসি ইউদ্জন বোস এখালে - 

আমি এখনি আস (তাপিরন্দ ও ঝোহেনের প্রস্থান ) 
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ইউাজন॥ প্রিঘতমে ! ওই হুন্দহী যখন আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন, 
তুমি তখন তর দিকে অত্যন্ত ভাঁক্ষ দৃষ্টিতে চাইছিলে-_ তোমার মুখে ও চেখে 
ফেমন একটা ঈধাব ভাব ফুটে উঠেছিল । ক্ষেন, গুব সঙ্গে তোমার কি কোন 
শর্ত! আছে? 

ইদা | আআ প্রিন্বতম, ও৭ সাঙ্গ আমাব কোনো শক্রতা নেই; ওকে আমি আর 

কখনে। দেশে বলে মনে তয় না; কিন্তু ওকে দখবা মাত্রই আমার প্রাণ ধেন 

কেপে উঠশো।. আমার মনে হলো ও যেন আমাৰ পরম শক্ত; ওর সঙ্গে 

যেন আমার কতদিনেন শক্রুহা। ওকে? যাইহোক, তুমি ওর সঙ্গে আর 

কখন ও মিশোনা - হই আমাল মিনতি । 

ইউ জন ॥ ছেড়ে দাও ও ₹থা, চলো মামবা ততক্ষণ বাগানে গিয়ে যেড়াই। 

॥ প্রস্থান ) 

হষ্ঠ গর্ভ স্ব 

। ছুর্গ চত্বর নেপেো।লিযান ও তাপিএন্দ ) 

লেপো॥ সম্মিলিত শকিপুঃগওর আচবনে আমি আ্ুভ্তত হয়েছি। এরা 'এমনই 

কাপুকষ যে পাছে শাম প্রস্তত হবার অপকাশ পাই এই আশঙ্কার সমব বিধান 

-জ্বন ক'বে-যুদ্। ঘোসণ' না কবেই আমার সমাশ্টা আক্রম॥ করতে আসছে! 

তালি ॥ এবা সন্তন 2১ মনে কবেতে সম্াট এখন সাআাঙখ্োর ব্যবস্থা-বিধানে বাস্ত 

আছেনঃ 'এ সমক্ষে বিনা যুদ্ধ ঘোষণায় দ্মাচন্বিতে আক্রমণ করে সহজেই 

ঘিপল্প করবে। 

নেপে!॥ 'কন্ক সম্রট নেপোলিষানকে এভাবে বিপন্ন করার চেষ্টা বীতংসে 

সিংকে বন্ধন করণাণ বার্থ প্রয়াস মজ্র। পুথিবীর মধ্যে আমিই বোধহয় 

ক মাত্র »আট -শতচক্ষু নিয়ে যে সাসাজ্ পরিচালনা করে! ইয়োরোপের 

মানচচভ্্ব ৬পব খপোপিয়ানের লক্ষা দিশারাত্র কি ভাবে নিবন্ধ আছে 

অস্ট।রাকজে পৌছ বর পূর্বেই শক্তিপুঞ্জ মর্মে মর্মে তা অবগত হবে। 
ভাপি। কিন্তু এবার অস্ত্রিযা 'একা নয়, প্্রসির়] ও রুসিয়। তাহার সহায় । 

এদের আম্মলত সৈন্তসংগযা সত লক্ষেপও ওপব । সম্াট যদি জয়ী হুন-- 

ঠাহণেও হুদ্ধেঃ বিঝামের সম্ত বণ ০'হ, কেননা সমগ্র ইয়েরোপে সম্াট 
ব্ভলংখ।ক শত্রু স্থষ্টি কবে তুপেছেন, 'অথঢ সম্রট একাকী |! কোনো সমাজের 

সঙ্গেই অ:পনার আত্মীয়তা বন্ধ) নেই ইয়োরোপের মধ্যে আপনার 

এমন কোপে আজ্ময় বাঙ্গশক্ত পেই -আপনার বিবাদের সময় আত্মীয় 
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বোনে যিনি আপনার লাহাযোের জন্য অগ্্রধারণ করেন, এই কারণেই 

ইয়োরোপের কে।নও সম্াট-নন্দিনীকে বিবাহ করার আবশ্ঠকতা সন্বক্থে পেধিন 

আপনাকে অনুরোধ করেছিলেম। আব সম্রাজ্ঞী জোসেফ।ইনের গর্ভে যখন 

এ পর্যন্ত কোনও সম্ভানারদি হলো না. তখন স্বার্থের ছুরোধেও দারাস্তর 

গ্রহণ আপনাব পক্ষে অনস্ত কর্তব্য 

নেপো॥ মন্ত্রী। এসব কথা এখন থাঙ্ক। এ গ্রস্তাব পরে বিবেচা এখনই 

য।কে রুদ্ধ অলি কোষমুক্ত কৰে «ৎখসাগরে অবগ!হন কণতে তবে এ গ্রলোভন 

এখন ঘোধ হয় তার পক্ষে গ্রীতিকর হবে না। 

তালি॥ সম্রাটের এ উক্তির আমি পুর্ণ সমর্থন কাব। যতআাট জযযুক্ত হয়ে 

প্রত্যাপর্তন করুন; অঙুঃপর একথার পুগকুখাপন করবো । এপন বিদায় 

। প্রস্থান 'জ'সেফ।ইনেব প্রবেশ) 

নেপো ॥ এসে। মতিমাময়ী সম্া্্রী! আমি এখানে সাগ্রহে তোমারই প্রতীক্ষা 

কবছি 

জোসে। মহমাময় সমাটের সঙিনী হবাব অন্য আমিও প্রস্তুত হয়ে এসেছি 

নেপো॥ দয়াজ্ঞী কি এবার ত' হলে সম্রাটের সম্ব স্গনী হতে ইচ্ছা করেন? 

জোসে॥ জম কি সেটা গ্াশ্চর্য ধলে মনে কনে? 

লেপে।॥ সম্াঞ্জী বোধ হয় "মবগত নন--সমস্ত পৃর্থবী এখন সম্রাট নেপো- 

লিয়ানের শোচনীয় পতন নিরীষ্কণ কববাৎ জন্ উদ্গ্রী হয়ে আছে 

জোসে॥ কিন্ত জোসেফাইন "যে সত্্রটে সমাজ্ঞী *স সআটের পতন হ'তে 

পারে না, তাই বিজয়লক্ষী প্রদত্ত বরমালো সম্টকে ম্বহম্তে ভূষিত করবাঃ 

জন্যই সম্রজ্ঞীর সমব-সাজণী হবার এই আকন । 

£দপে ॥ সত্য কথা বঙ্গে আসেফাইন। তুমি যেসামরজ্যের সয়াজ্জী, আর 
“স সাঞ্াজোর নি সআট তা কপনণো পতন নাই কিন্ত প্রিদ্বতমে ! 

সমব (ক্ষত তামার পদার্পণের কোনে আবশ্ক নাই । তুমি এই পা+ঃসের 

প্রাসাদে বসে তোমাব মাহছমাব উচ্চশিখব হ'তে ক্রীতদ।সের উদ্দেশে যদ 

দিনাস্তকে একটবার কুপাকটাক্ষপাত কর -তাহলেই যথেই হবে: 

কোসে। এ তোম|র বিদ্রুপ -না অভিমান _- না আদর? 

নেপে।॥ এ আমার প্রেম! জান তো প্রেষমন্্ী। £প্রমিকের অংশ অভিনয় 

করতে গেলেই আমি জোমার কাছে ধরা পড়ি 

গাসে। আমি কিন্ত আজ সমাটেব কাছে প্রেমের অভিনর করছি না! 
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খামার এ অভিনয় আমার অন্তরের অভিবাক্তি। আমাকে সে না গিয় 
কতদিন তুমি কত যুদ্ধে গসন করেছ, কিন্তু ভাড়ে কোলোনদিল আমা হয" 
এভাবে উদ্েলিত হয়নি--কিন্ত আজ, যদিও অন্তরে আমার দু বিশ্বাগ, 
তোমার জয় অনিবার্য, তবু আমার হৃদয় ঘন ধন কম্পিত হচ্ছে, কত কি 

মনে হচ্ছে. 

নেপো॥ সেই 'কত কি'-র মধ্যে এটাও কি সম্রাজীর মনে হচ্ছে যে সম্জাট 

নেপোলিয়!ন যুদ্ধজয়ের পর এশিয়া বা রুসিয়। থেকে কোন অতুলনীর! পুজারীকে 

হষদ্ধে কৰে এনে সম্মাজ্ভীর আসশে অভিষিক্ত করবেন? 

জেসে॥ যহিম!ময় সম্রাট! আমার প্রিরতম প্রভূ, এ কি তোমার পরিগাল 

ন1 তবিষ্ততের অতি সতা আভায! দেখ, দেখ গএ্রকথা গুনে আমার বক্ষংস্থল 

কি ভাবে কেপে উঠল! 

নেপো॥ (বক্ষে হাত রাশিয়া! ) সতাই তো। গোমাকে তে! আমি কখনো 

'মন বিচলিত হতে দেখনি জোসেফিন ! -তামাকে বড় অন্ুস্থ বলে মনে হচ্ছে! 

জোসে॥ সম্রাট! অমার কাতর 'মন্থরোধ--আমি তোমায় সঙ্গে যাব। এর 

আশায় শিবাশ করো না প্রিয়তম । 

নেপো॥ প্রেমালাপের "মার সময় নাই- সমস্ত সৈম্চ আমার লাইনের তীরে 

সমবেত হচ্ছে _নদী তী৭ পর্যন্ত তুমি অবস্তই আমর সঙ্গিণী ছবে। (জোসে- 

কাইনের তম্তপাধণ পুর্বব্চ নেপোলিয়ানের প্রস্থান ৷ লুই ও হরতেনের প্রবেশ ) 

হৃরতেন॥ তুমি ভারি ছেলেমান্গুষ! আমাকে দেখলেই কেবল আবার সাবার 

আু/]াতি করবে। 

লুই॥ অন্তায়ই বা করেছিকি? সা কথা বলতে কি হরতেন-_ তোমাকে এই 

বীরসজ্জায় সজ্জিত দেখতে আমি বড ভালবাসি: তধন আমি সংসার ভূলে 
যাই -অনমেষ নেজে “তামার |দকে চেয়ে থাঁকি ! 

হরতেন ॥ ঠি-_বীরপুক্রষ তুণ্ম - এটা »ভাম।রঙই যোগা আচরণ বৈকি! 

তাহলে গালে কবে বলে বাধি-যুদ্ধস্থলেও 'মআমাকে দেখে এই ভাবে নিজের 

অস্তিত্ব ভূলে যেয়ো, 'তাহলে শত্রু সৈন্রা তোমার সৌন্দর্য শক্ষির খুব তারিক 
করবে৷ 

লুই ॥ যুদ্ধক্ষতের সঙ্গে তুমি এখানকার কথার তুলনা করছু কেন হরতেন? 
এখানে আমরা যে ভাবে থ।কি যুদ্ধের সঙ্যধেও কি তাই? নাচের মজলিসে 

বে বাশী অস্ভবে আনন্দেৰ লহর ভোট।র, যুদ্ধস্থানে সেই ধাশীই আবার প্রঙগ€ক 



১. আ্ফিনয 

গনীপনায অ।ভাছ। 

হরযোদ 7. হেশ কথা! আহলে এখানে আর এ সব গবেষণার আবহুক নেই, 

সকলেই প্রা চলে গেছে_-আমাদের পেছিয়ে পড়া ভালে! দেখায় না! 
দুই ॥ ঠিক কথা এসে? তবে আমরা সকলের আগে গিয়ে দীড়াই (উভয়ের 

প্রস্থান । এলিজ! ও ঘুরাটের প্রবেশ ) 

মুরাট॥ এলিজা ! অস্তরের সঙ্গে তুমি যে মামাকে ভালবাস, আমি তার সহ 

প্রমাণ পেয়েছি--কিন্তু তবু তুমি আমার কাছে কেন এমন গম্ভীরা হও? 

সকলেই বলে ফরাসী রমণীবা লঙ্জাশূন্তা । কিন্তু এলিজা, তোমার ঘতন 
লঙ্জ।লীল। রমণী এক তুরস্ক ভিন্ন বোপ হয় ইয়োরোপের আর কোথাও নেই ! 

এলিজ।॥ মুরাট! যদি জানে! আমি তোমাকে অস্তবের সহিত ভালবাসি, 
ত।হলে আবার এ কথা জিজ্ঞাসা কবছ কেন? দেগ ফুলকে সবাই ভালবাসে, 
কিন্তু ভালবাসার সেই প্রকৃতি সকলে সমান নয়। কেউ ফ্লুল দেখলেই ছুটে 
তাকে তুলতে যায়--কেউ ফুল দেখে স্থান-্াল বিষেচনা করে তবে তাকে 
তোলে--কেউব। ফুলের প্রকৃতি বিচাবৰ করবার জন্য, তাকে তোলবার ভান্য 
নড়াচড়া করে-_-আবার কেউ বা ফুলেব সুগন্ধ মুগ্ধ ইয়ে ফাকে দখতে আসে 
- দেখে তৃষ্থ হয়-_দূর থকে তার শ্ঙগাস নেয়, কিন্তু মনে 'তাব হ্চোলবাব 
সাধ থাকলেও, কাটার ভয়ে ফুলকে তুলতে পাবে না তোমার প্রশ্নের এই 
আমার উত্তর! 

রাট ॥। এলিজ।, এলিজা! [প্রয়তমে। এত কথা জান ঙ'ম! এমন বিদৃষী 
তুমি। বল তবে প্রাণাধিকে -আমাদেব মলনেব পথে কণ্টক কি? 

লিজা ॥ কি কণ্টক-_তা কি তুমি বুঝতে পাখনি মুখাট 8 ঠেবে দেখ দেখি _ 
অ।মদের সম্থদ্ধের কথা ডাব “দখি- তাহলে কণ্ট* এতে পাবে! 

[বাট ॥ প্রেমের কাছে অবার সম্বন্ধ কি গালা? 

ধলিজা॥ সম্বন্ধ আছে বৈকি মুবাট। জাননা কি, সম্বন্ধে আমি _সম্/ট- 
ভগিনী, আর তুমি সম্াট-সেনানী 1 প্রেমই এই সব্ঘন্ধের সামঞ্জপায করতে 
সক্ষম কিন্ধু শুধু তাতে অগ্তরায়_-সমাটের সম্মতি মনে রেখো মুঝট_- 
তোমার আমাব ইচ্ছায় যে মিলন--ত। কখনে। সিদ্ধ নয় ; বা সিদ্ধ নয়--ত 
অপবিত্র! সম্বা--ভগনী এলিআ অবৈধ মিলনের প্রত্াাশী নয় ! আমাদের 
মিলনের মূলে সম্রাটের সম্মতি -সাঙ্লী বীর, আগে সম্াংটর সম্মতি গ্রহণ 
করেো। 



মুরাট ॥ সঙ্য কখা এলিজা, গযাটের সশ্তি গ্রহণ আগেই বাছণীর । এগঁজা 
চিরদিন আমি বাকাদীন কিন্তু কর্মপটু! কর্মের প্রভাবে সম্রাটের চৌছওাজন 
হয়েছ, কর্মের প্রভাবে অসাধরণ প্রতিপত্তি লাভ করেছি--আবার আসর 

সমরে এই কর্মের গ্রভ!বেই সম্রটকে সন্তুষ্ট করে সম্ত্রাটেখ সম্মতি দিয়ে 

তোমাকে সাদরে হ্বায়ে ধারণ করব সুনধী ! এক্ষণে বিদায় প্রিয়তমে 1 (প্রস্থান) 

এলিজা॥ প্রেমময় ভগবান ! তুমি ইচ্ছাময়। (তামাবই ইচ্ছায় আমাদের 

অজ্ঞতসারে প্রেমের সোপানে আমরা ঢুূটি প্রাণী পরম্পর মুখোমুধী হয়ে 
দাড়য়েছি ! তোমার করুণ। তিব্র এ সোপান অতিক্রম ক9বার আর উপাস্র 

লেই। অ।র যদি এখাণ থেকে ফিবতে হয়-_ পদস্থলিত হয়ে পড়তে হবে- 

সে পত-ন ছুক্জনেই অঙ্গ চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যাবে! ভোমাব মনে যদি সে সাধ 
থক, তাই করে করুণাময় । ক্রুমালে চক্ষু ঢাক্িয়। প্রস্থান) 

সপ্তম গঞঙছ 

(অস্টাবলিঙ্জগ সম্মত সম্ট শিবব। অস্টির সম্রাট ফ্রান্সিস, রুস 
সমাট আলেকজ।ম্ধাব, প্রসয় সমাট উইলিয়াম ফ্রেডারিক) 

'্মাপেকজানাব॥ সমট ফ্রান্সি। আমার খুব বিশ্বাস, আপনার সেনাপতি 
মা।কের বিশ্বাসঘা একতাতেই আপন্ন উল্লম হারিয়েছেশ । মা।ক যদি বিশ্ব(স- 

ঘ/তক না হবে ত।হলে ক তাৰ আশী হ!জাব সৈগ্গ অত সহজে - এক প্রকার 

বিশা যুদ্ধে েপে!লিয়ানের হস্তগত হয়। 

ফ্রা/দ্সদ॥ সম্রাট আলেকজান্দাব ! (মি নেপোলিগ্ানকে চিনি--সেইজনুাই 

ম্যাকের ওপ৭ দৌষারোপ করতে পারছি না। সেনাপতি মাক অতক্ত 

ভাবে নেপোলিয়ন কতৃ* আক্রান্ত ভয়েছে। গেপোলিয়ান যে আমাদের 

“প্রা অবগণ্ত হয়ে মধ্যপণেই ম্যাকের পতনে ফাদ পেতে রেখেছিল-.. 

মাক ত৷ জানতে পারোন 

উইলিদ্াম ॥ [কন্ত এমন অদ্ভুত পরাজয়ের কথ। আমধা গার কখনো! শুনিনি 

যুদ্ধধ একটা অগিনয় মাত্র হলে অথচ চল্লিশ হাজার অন্ত্রিয় সৈন্ত হত ও 

অ]হ৩ হুলো-- তারপর ছন্রিশ হাজার টসন্ের সঙ্গে অস্ত্রিয় সেনাপতি মযাক 

নেপোলিয়।শের কাছে আজুমমর্পণ কলে! তাদের একটিও কেউ ফিরতে 

পেলে না নেপোলঙ্ানের এমন রণজয় - আর অস্ত্রিয়ার এমন পরাজয় _ 

পৃথিবার ইতিহাসে এই বোধ হয়নৃশতন। লেগ্চেলিয়াণ মানুষ তো বটে! 

ক্রালসিস। হা লন্ত্রট | নেপোলিয়!ন মাছ বটে, কিন্তু তার কার্ধকলাপ 



+লাজ আছিল 

আনাছটী| নেপোলির।নের সঙ্গে এই আমার পঞ্চম সংঘর্ষ-কিদ্ক প্রতে]ক 

স্ারই ব্াছি তার অনমান্ছদী শক্তির পরিচয় পেরেছি একদা বোধ হয় মিথ্যে 
নয় যে, আমাদের এই লোকটিকে আক্রমণ করতে যাওয়া, শিশুর পক্ষে 

কোনো মহাকায় দ্েতাকে আক্রমণ করার মতশ উপহাসের বিয় ! 

অ।লেকজান্দার ॥ সম্ত্রট ফ্রাক্সিস! (সেট! বে।ধ হয় অস্তিয়ার সৈন্য আবধ্যাধাবী 

শিশুদের পক্ষে _ যারা শত্রুর গন্গুলি সঞ্চালনে তালপজের সিপাহীর মতন 

যুদ্ধের মভিণয় কগে। বিশবিদিত কম ননোর পক্ষে একথ] খাটে নাগর 

সাক্ষ্য এখান থেকেই দেখুন না কন, যে নেপেখলিয়ান শত্রু সম্মুধে কখনো 

স্থির হয়ে বসে থাকে ন।--শক্রু দেখলেই পি*হ-বিক্রমে তার ওপর পতিত হয় 
--অস্টারলিজজের উপকঠ এসে ফেই নেপে।লিঘান এবার স্তম্ভিত ভাবে বসে 

আছে। কাদণ, .স বুঝেছে এব!র শুধু অস্থিয়ার সঙ্গে যুদ্ধর অভিনয় ণয্ঘ- 

দুই জপ্ষ কসাক শিয়্ে পুসিাব সম্রাট আলেকজান্দাব খ্য়ং তার সম্মুখে 

জও্ায়মাশ। 

উইলিয়াম ॥ আর তাং ওপর এক লক্ষ শী হাজার মহাবল পবাক্রাস্ত জান্মান 

_যাঁরা কখনে। পালাতে জনে ন --তার বিকুদ্ধে যুন্ধার্থে প্রস্তুত এবং প্রিয় 

সম্ট ডউইলিয়।ম (ফ্রড।'এক স্থয়* তাদের পরিচালক। 

ফানি ॥ তাহলে আমাকে কি এইটুকু বুঝ নিতে হবে ষে আমাব সহযোগী 

লম্।ট যুগল অস্ত্রিয় সম্রাটের সাঙায। গ্রঠণ আবশ্যক বলে মনে করেন পা? 

অস্টরলিজের যুদ্ধক্ষেতে আমার শতৃত্বে যে দেড়লক্ষ অস্ত্িয় সৈম্ত উপস্থিত 

»-শিশুজ্ঞানে আপনারা তাদেৰ সাহ'ষ) গ্রহণে আনচ্ছু ক? 

আলেকজান্দা ॥ [প্রয় বন্ধু! এ আপনি কি বলছেন? আপনার সাহাষ। 

গ্রহণে আমর। অসম্মত৩-এ কি কখনো অস্ভব হতে পারে? অযেগ্য 

স্নাপতির হাতে পড়ে উলমেব 'সান্্র় তসশাগণ শিশুর অধম হয়েছিল 

(কন্তু অস্টারলিজের যুদ্ধে বয় আস্ত সআট স্ুশাক্ষত স্ত্রির় বহনীর 
পরিচালক । স্মতব।ং এ টনাদল যে অসাধ্য সাধন করব তাতে "আর 

সন্দেহ কি? দেখুন, আর আমাদের এখানে অপেক্ষা করা সঙ্গত শয়-_-রাজি 

তৃতীয় গ্রহর 'মতীত _আর এক ঘণ্টাব মধোই সমন্ত সৈন্য নিয়ে যুগপৎ 
আমর] নেপোলিয়।পকে আক্রমণ করবঝ। অস্ট।রলিজের যুদ্ধে গেপে!লিয়ানের 
পতন নিশ্চিত। 

উইলিয়াম ॥ এতে আর সন্দেহ কি: সমন্ধ পৃথিবী নেপোলিয়ানের পঞ্ডনের 



১১১] ১৪৮৭ 

কথা শোনবার জনয উদ্গ্রীব হয়ে আছে! 
ফ্রাকিল॥ তবে চলুন, যাতে নুশৃঙ্ঘলে অভিধান করা বায সে সঙ্থগ্ধে 

সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করি। (সকলের প্রস্থান) 
(পট পরিবর্তন ) 

(অস্ট/রলিজের অপব প্রান্ত । ফরাসী সেনাশিবাস' যুদ্ৃস্থলের নঙ্সা হল্তে 

নেপে!লিয়ান। দুবপীণ হস্তে কাউন্ট) 

কাউন্ট ॥ (দৃবপীণ কধিতে কষিতে) শুনলুম, উলম বিজয়ে ইয়োরেপে একটা 

হুলসুল পড়ে গেছে! 

নেপো ॥ (পক্সার ওপর দৃষ্টি রাখিয়া) কি রকমা? 

কাউন্ট ॥ সঞ্লেই বলছে, সম্রট শেপোলরান এবার যুঙ্গঞ্জয়ের একট! নতুন 

পথ 'অ।বিফাপ কমছছেন। এ রকম যুঃছ্ধজয়ে সঙ্গীন চালনার চেয়ে পদ- 
চালনর 'আ।খস্কতাই অধিক! ৯ 

লেপো॥ বটে! তাহলে বোধ হয় ইয়োবোপের সম'টগণ এবার এই পস্থাই 

এবলগ্বন করসেন! অন্ততঃ জস্টারশিজের প্রান্তরে সমবেত সম্াটশক্তি ষে 

অ'গ্রই পদচালনা করযেন-_ফে [বষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই-কি বল 

লট? 

ফাঙডণট ॥ সম্াটের এ অন্রমান খুব সত, সম্বট খরং শ্বয়ং প্রতাক্ষ করুন। 

( নেপোশিয়ানে হন্যে দুংপীন প্রদান ) 

নেপো॥  (দৃবপীনে পখিয়) ছা, হি! শক্রগণ আমাদের অভ্যর্থনা করতে 

আ.সডে! আচ্ছা, আন্ুুক-আ'মও ওদের সম্বদ্ধণা করবার একটু বেশ 

নতুন বকম মায়েজন কবে বেখোই_চারঘণ্টাৰ মধোই ওরা সঞ্লে আমার 

হত্তগঞ হবে। (মুব1ট, জুনো। মার্শেল গে, ইউজন, লুই প্রভৃতি সেনাপতি- 

গণর প্রবেশ । 

মুরাট ॥ সম্্রট! শত্র' সৈন্ত সগ্রসর হচ্ছে । 

লেপো॥ মুরাট! ওই যে ক্ষুদ্র পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছ- ও ওপব উঠতে 

তোমার ক 5 সময় লাগবে? 

ফুরাট ॥ বিশ মি'নটের মধ্যেই আমি সম্রাটের আদেশ পালন করতে পারি। 

আমার সৈম্তাগণ ওই পাহাড়ের পাদদেশে নিম্নভূখিতে খুন গোপনে অবস্থান 

করছে-_কুক্গঝটিঙকায় শক্রুপৈন্ত এখনো তাদের দেখতে পান্ন নি। 
নেপৌ॥ ভবে জার একটু অপেক্ষাকরা যাক, শক্রগণ যখন এ পাহাড়ের 
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দিকে লক্ষ স্থাপন না করেই ব্যহস্থাপন করছে তখন তানের সে ভ্রম প্রচ্ছর 
যাখ।ই সঙ্গত। লুই! শক্রসৈন্তের বাধ “কে একট! গ্রকাণ্ড বগফাবৃত স্থান 
দেখতে পাচ্ছ? 

লুই ॥ (দুরপীন ধরি! , হা, দেখতে পাচ্ছি। শরুপক্ষ সম্ভবত: ওই স্থানটিকে 
তদের সেপথ্য রূপে গ্রহ করেছে 

(পো ॥ কিন্ত এটি বরফাবৃত মরুভূমি শয়, লুগভীপ হুদ) এই দিকে আমাদের 

বিশেষ পক্ষা রাখতে হবে। শত্রগণ এই হুর্দের অন্ভিত্ব এখনে! জানতে 

পারেনি, এ প্রচ্ছন্ন হুদগর্ভে পলাযিত শত্রসৈন্ধ সলিল সমাধি লাভ ক€বে। 

বন্ধুগণ সৈগ্ুগণ, ওই দগ দূরেঃ বনূদুরে অন্রেদী পর্বতে অন্তবালে মেঘশুন্ট 

নির্মল অন্বরে-_-ি অপুর হব দী প্ুতে ফখ।সীর জাতীয় স্থধ) _ এগ্মষয় জলন্ত 
দ্বহে ধীরে ধীরে অত্মপ্রক্কাশ করছে) সৈম্তগণ ! ঠিক এই দিন -০তামাদের 

সম্রটের আগিষেক হয়েছিল হই আ ও শের সুর্ধ্য অস্টারলিঙ্জে সেই স্তর 

উজল কিবণ জাপ বর্ষণ ক বার জন্য “ই ভাবে উদয় হচ্ছে। ওই সর্ব 

কস্টাগশিজের শুর্ধ্য। এহ সুধা করাসী সাম জ্যের পরিচালক গ্রহ। সৈশ্তগণ, 

সস্ভানগণ। ওই শ্-ধা। বিচ্ছুবিত শীপ্তিধার। অঙে ধাঃণ করে অস্টবালজে 

ঘুদ্ধে প্রবৃতত হও 

সকলে ॥ জয় সম্রট নেপোলিয় শের জয় 

লেপ ॥ মুবাট । সমন আগত, অগ্রলর হও (মুশাটেণ প্রস্থান এবং 

নেপথো তুধধ্বনি ) সৈন্তগণ ৷ শক্রগণ দুর্বু ধশতঃ -তমাদের আক্রমণের 
কুবিষ। করে দিয়েছে ঝজ্ন দে শত্রুদের অক্রমণ কে বণঞয় কর। কামান, 

কামান, যুশলৎ সমস্ত কামান । ধস মধো-ব মে এক সঙ্গে! আক্রমণ 

করে! সংহার করো?। (ঘন ঘন কামানের অওয়াজ ও তুর্ধধ্বি ) 
পট পাবর্তন 

( উচ্চ 'গা'রশুঙগে কসয়, গদি ও অন্ত্র্চ আসা দু্পীন দর্শনে নিযুক্ত ) 

আলেকজানার॥ ওঃ কি পরিতাপ। 'বশ্ববন্দিত কসের কসাক, তোরা কি 

রুস সম্রাটের অঞ্পক্ক সিংহ।সনে কলক্কেব ছাপ দেবার জন্ত অস্টাগঁলজের যু'খ 

নেমেছিলি! ওঃ সব গেল! সবগেল। 

উইলিয়াম ॥ ওঃ দক্ষিণ দ্রিকে ওই পাহাড়ের শু্জে শৃ্গে শত্রার কামান-_বৃষ্টির 
মত রশি রাশি গোল। ছুটছে! 

আলেক& ওই পাহাড়টাকে পারবেন করে জ।যাদেব ঝুহ স্থাপন করা উচিত 
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ছিল। ওই পাহাড়টার জগ্যই সর্যন(শ হলে। | 
ফান্সিস। আমরা যখন বাহ রচনা করি--তধন কিন্তু ওই পাহাড়ের ভিসীধানায 

একটিও ফরাসী সৈম্ত ছিল না। ওঃ কি বড]! 

অ'লেক॥ ওই পাহাড়ের তলে তলে নেপোলিয়।নের সৈন্য লুকয়ে ছিল। ও- 

সোেহো। কি দৈন্ক্ষয় ! দাড়িয়ে দাড়িয়ে আমাদের অগনণ ৈন্ শ্রণী 
উঃ! ড'জলো, বৃহ বুঝি ডেজে গেশো--আর টেকে না! 

ফান্সল॥ পর্ন।শ। সর্বনাশ! ঈশ্বব ৭ক্ষ। করো! আমাদের রক্ষা করো! 

আলেক ॥ ব্যাপার সম্ব।১ £ 

ক্'নিস॥ দেখতে পাচ্ছেন না কিছু? 

আলেক ॥ ওঃ আবাব একদল শতুন অস্বাবোতী যুদ্ধে নামল । সর্বনাশ! 

ক্রান্সস॥ সম । ওই অশ্বাবোহীদেব ঢেনেন কি? নাম শুনেছেনকি।? 
ও৭াই নেপো'লয়ানের শিশ্ববিখ্যাত ইম্পিবিষ্েল গার্ড! এদের গতিরোধ করে 

কার সাধ্য। 

1771 উঃ আমি রুল সমাট। আমাব পরাজয়! আমার কসাক বাশ্ছিনী 

নেপোলয়ানেব নৈশ্থাদের হাতে এ ভাবে--উঃ না--না-_তা হবে না, হাবতে 

দবধ না-সৈনুগণ! আক্রমণ কর-_আক্রমণ কব! 

ফান্সস॥ বুশা ০: সমাউ ! সমস্ত সৈম্ত রণে ভঙ্গ দিয়েছে। ওই দেখুন সব 

পালাঃচ্ছ। ভাগো পালাবার অন্ত বাম পার্শখেএ প্রকাণ্ড তৃগগুটাকে নেপথা 

রূপ 'নর্ব।চিত কবেছেলেম ! ওই দেখুন সম্রাট আমাদেব €সগ্গণ চতুব্তার 

লহিত মাত সন্তর্পণে অর্ধক।'শ কমান নিয়ে ওই পথে পালিয়ে আসছে-- 

আস্ুণ,। আব আমাদের -ওকি। ওক! 

উইনলিয়:ম1 .পপো'লয়।শের গোলা -পশায়ত টৈগ্তদেধ ওপর গোলাবৃষ্টি - 

ও আবাণ 1৯1 ববফগুলো নড়ছে ভূবছে-ও কি ওতে স্থল নয়। 

সবন!শ ! 

ক্মংলেক ॥ হুদ, হুদ, প্রচ্ছর হণ | চমত্কার স্থানকে আ।মণা নেপথারূপে গ্রহণ 

করোতুজেম। উঃ তবলে তগশে মৃত্াব খেলা--চতুদ্দিক থেকে জ্লস্ত গোলা 
-শিয়ে অতল জল! কি শোচনীয় মুত!!! সব গেল, সব গেল! ডুবে 

মরলো, সালল ছার অনলের সন্মলনে কি ভীষণ মৃত্যু! পোল!খের সমতল- 

ক্ষেত্রে এখনো আমার আড়।ই লাখ সৈন্ গ্রস্তত। হায়! এখন বদি 

ভাঙের পাই! 
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ফাল্সিস। সন্ধি! সন্ধি! শেতপতাক! ওড়াও, শ্বেতপত|কা গুড়াও-- শ্বেতপতাকা 
ওড়[ও সন্ধি চাই সন্ধি চাই! 

আঅ।লেক॥ সন্ধি! বিক! সন্ধি করতে হয়-__অন্িযা। করুন, রুসিয়। সন্ধি 

চায় না--প্রতিশোধ চায়! 

উইলিয়াম ॥ প্রসিয়ও প্রতিশোধ চায় 1 সর্যনাশ! এখাণেও যে গোল! 

এসে পড়ছে! 

আলেক॥ চলুন, আর এখানে পর ( সকলের বেগে প্রস্থান বেগে হরতেনের 
গ্রবেশ ) 

হরতেন॥ (পতাকা সঞ্চালন পূর্বক) এই দকে--এই পথে- সৈম্তগণ। 
এসে ছুটে এসো- এই পথে এসো) ওই চেয়ে দেখো ইয়োরোপেব তিনজন 

সম্রাট অস্টাওলিঙের যুদ্ধক্ষেত্রে পবাজিত হয়ে-_তাদের মুকুট নিয়ে পালাচ্ছে 
--খদের মুকুট কেড়ে 19 ওদেব আটক করো ॥ 

পটপবির্তন 

( অস্টারগাঞ্েক উপকণ্ঠ  কসিয়, প্রাসয় এবং আন্ত্য় সপ্রাট ) 
আ।লেক ॥ আমি এ পবাজয়ে দুঃখিত সই সম্টি। কেশনা আমার ভবস! 

আছে পোল গে মমা৭ যে আনাই লক্ষ স্রশিক্ষিত সৈন্য গ্রন্তর--তাদের 

সাহাযে] নাম়াসে গাম নেপোনিয়ানকে পনাস্ত কবতে পারব। 

উইলিয়াম ॥ আমিও এ পর'জয়ে হত।শ হইনি । জ্রেনার বিশাল প্রান্তরে 

প্রসিয়ার সমস্ত টন নিয়ে শ্মাবার মামি নেপো এয়ানের সঙ্গে শক্তি পণীক্ষা 

হণধ। 

প্লান্দস॥ কিন্ত হুঠাগ ক্রমে অপোলিয়'ন শ্বামার স'মুজোর দ্বাসদশে উপস্থিন। 

আমার আর গ্রণ্তত হব।র সময় দেহ তাই বালা হয়ে মাকে সন্ধর জন 

লালায়ত হতে হয়েছে (আর্ক ডিউক জনের পরশ) টিউক। কি 

স্বাদ? সন্ধাকিহন? নাপালিয়ান অম্ম হয়েছে তা? 

আর্ক ॥ সন্ধির কানে। সস্ভাবনা নই নেপোলিয়ান সন্ধ। স্থাপনে সন্দ লল 

ফ্রান্সিস ॥ নেপোলিয়ানেব সঙ্গে তোমার কি সাক্ষাৎ হম্ুনি ডিউক? 

আর্ক ॥ সাক্ষাৎ হয়েছে সম্রট, কিন্ত সে সাক্ষাতে ইতিহাস অত চমৎকার! 

স্তনলে আপনারা শ্তস্তত ছবেন। নেপোলিযানের সেনাপিবাসে গিয়ে 

ববখলেন-সজ/ট নপোন্লিয়ান বোনাপার্ট একজন আহত সৈন্তের আহারের 

জন্ড শ্বছন্ডে রুটি নিয়ে ছুটে চলেছেন! ফরাসী লম্াটকে এ অবস্থায় দেখে 



১৫০১১ ১৯, 

আমি শুস্তিত হয়ে দাড়ালেম ! সম্রাট নেলোলিক্ান খামার মনের ছাখ 

বুষতে পেরে বললেন, তোমার প্রতুই আমাকে এ কার্ষে বাধ্য করেছেন, 

তাকে বলো_ গেপোলিয়ান বোনপা সিংহাসন এবং বাজমুকুটেখ অধিক(রী 

হরেও সৈনিক্রে ব্যবসায় বিশ্বৃত হননি! আমি তখন অঙ্াটের কাছে সন্ধির 

প্রন্তাব করলেম । সন্ধির কথা শুনে সম্রাট উপেক্ষার হাসি ছেসে বললেন - 

আগে অন্ত্িয়ার রাজধানীতে প্রবেশ করি, তারপর সন্ধি! সআট জ্রাহ্দিসের 

রাজসিংহাসনে বসেই তীব সন্ধির প্রাথন গুণবে!। 

ফ্রান্সিস ॥ কি! এতদুব ॥ 

অ(লেক।॥ সম ফ্রা্সস। আপনি এখনই রাজধানাতে ফিয়ে যান, সমব্ 

সৈহ নিযে বাজধানী রক্ষার চেষ্টা করুন। আপনি শন্কত হবেন না অঙ্রাট 

_ পোলাগ্ডের সমস্ত ধৈন্ নিয়ে অবিলঙ্গে আম নেপোলিয়ানকে আক্রমণ 

করব 

উইলিয়াম ॥ আমিও প্রসিয়ায় চললাম-- সমস্ত প্রসিয় পৈস্ত নিয়ে আ।নও 

আবে নেপোলিয়ানঞ্চে আক্রমণ করবো । 

আর্ক ॥ সম্ভাট ! বুঝতে পেবেছেন বোধ হয়__স্কোকবাকো আপনাকে আশ 

কবে এবা এখন আপন আপন রাজধানী রক্ষা কগতে ছটেছেন? 

ক্রান্সিদ॥ বুঝে ডিউক কিন্তু আমার এখন উপায় কা? অস্টারলীজের 

সমবেত শক্তি খন নেপোলিয়।নকে পরাস্ত করতে পারলে না, তখন ভিছ্বেনার 

সৈল্সগণ কি তাকে নিবাধিত করতে পারবে? যাই হোকৃ--শেষ রক্ষা তো 

করতেই হবে--চশো । ( ষকলের প্রস্থাশ ) 

অষ্টম গণ্াঙ্ক 

(য়ন! সম১-নন্দিনীর কক্ষ সুসজ্জিত কক্ষের বাতায়ন-সারিধ্যে 

সমট-নন্দণী -মরী ও ই হার সহচরী) 

সহচরী॥ কই আর .তা গোলাগুলির আওয়াজ -পান। য।চ্ছে লা। নিশ্চয়ই 

নপোর্লয়ান তোমার প্রার্থনায় কার টৈন্দের নিরন্ত করেছেন, সআ্রাট-নন্দিশী । 

মেরী) এক গন্তব ততে পারে। আমার পিতার সকাতর প্রার্থনা) ঘারংবার 

সন্ধ ঠিক্ষা যে ণীর অঙ্সানবদনে প্রতযাধান করেছেন--সমপ্ত অস্থির! সাশ্রাজা 

যার পদ হপে লুগ্তিছ হয়েছে, বিজয়ী বাহিনী নিয়ে সমন্ত প্রতিবন্ধক ভেদ করে 

(যান €তেনায় প্রবেশ করেছেন _-ছুর্গ-গ্রসাদ অবরোধ করে তার ধরংস সাধনে 

পরবৃন্ত হয়েছেন আ।ম। স্তর বালিকার একপাপি পত্র--কছেক ছজ মাত রচপ। 
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ই অভভুতকর্মণ মে(ভ্ু।এ ভয়ের উপর সত)ই কি প্রাব বিস্তার কয়েছে ? 

গৃহছচরী॥ দেখতে পাচ্ছ না--ধেন পূর্বের শা সত আবাব ফিরে এসেছে, প্রলয়ের 
সে মহাকেলাহল আগ শুনতে পাচ্ছ কি? 

বেয়ী॥ সমাট নেপে।লিয়াৰকে আমি শুধু তার সৈম্গদেব শিরন্ত করবাৰ অন্থরোধ 

করিনি, আম তাকে আমন্ত্রণ করেছি_- এখানে আসবার জন্য অনুরোধ 

করছি । আমার পত্র যদি তীবহ্য়ের ওপর যথার্থই প্রাব বিস্তার করে 

থকে_-তাহলে সআাট নেপোলিয়ান--সআট-নন্দিণী মেপীর আমন্ত্রণে তার 

কক্ষে পদ।পর্ণ কববেন--এ আশাও অমি কঙে পারি না কি? 

সহচরী ॥ আশ্চর্য কি? (*নপথ্যে--জমট গেপোলিয়ানেব জয় হোক! জন্রাট 

দীর্ঘজীবি হোন ! ) ওই শোণ সম্াও নন্দিনী -বাই বফবাসী আর অস্কিযদের 

সম্মিলিত কঠে সম্রট নেপোলিগানের জয়ধ্বনি | নিশ্চয়ই সম প্রাদাণে 

এসেছেন নিশ্চঘই তশি সআট-ন ন্রণীও সঙ্গে সাঞ্চ।ৎ কববন অপেক্ষা 

কর--আমি ব্াপাবট। কি দেখে আ'স 

মেরী ॥ সম্রাট নেপোণিয়শ। শীনে ই, তন এটা রাক্ষলের অবতাবথা ততঃ 

আকৃতি যেমন অতি কদাকার -প্রকৃতিও -সহ প্রক্নর সম্র্ট -শপোলিয়।” 

সম্বন্ধে বরাবরই এই কথা শুনে এসেছ; একন্ত এ সমস্ত কথা কি সতা? 

তীকে কখনে। দশিশি, সুতরা অক ত৭ কথা না দেখে বিছু অনুমান করা 

হায় না, কিন্ত আজ তার প্রকর্তব তে কঙ্চজ পবিচক্ক ৮পয়েছি--এ গরকৃতি 

কি রাক্ষসের প্রকৃতি 1 'মধা। কখ। ( পহ, *ব জ্রুত বগে প্রবেশ) 
সহচরী ॥ পমাট। সমর সম্ভাট শান্দন। - অহাখন।র জন্য গ্রস্তত হোন 

সম্রাট পেপোলিয়।ন ( “নপোলয়ালের প্রত শি) 

নেপো ॥ ইনিই কি সম পন্দিনী? 

চমবী ॥ মম মন সমর । আমিই আপনাল আজগর প্রাধিনী সম্রাট-নন্দিনী 

মেবী। অনুগ্রহ করে আপনি আসন গ্রহণ ককন জম্্রট। 

নেপো॥। আপ'ন আগে আলন গ্রহণ করুন সম্রট-দ ননী! নাবীর মরা 

সর্যগ্রে। (মেতীৰ উপবেশন। চনপোশিয়ানের আপব গসশ গ্রহণ 

সহচরীর প্রস্থান ) 

ষেরী। আমি কখনও কল্পণ1ও করিনি--ঘিনি নামাব পিতর কাতর প্রার্থনা 
শতবার প্রত্যাখান কবেছেন, তিনি আমাৰ একখানি সামান্ত পঞ্জের ওপর 
আস্বা-স্থাপন কবে আমার কক্ষে পদ্ণ করে এ ভাবে আমাকে অন্ুগৃহীত 

কবাছেেল। 



কংক্ডিনস ৯৩ 

লেগো॥ সম্াট নন্দিী । সংসারে পুরুষ আর রমনী প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিত্। 
আপনাব পিতাব শিকট বাবংবাব আমি প্রতাবহ হয়েছি --প্রতিখারই তিনি 

তঘবতঃপ্রবুত্ত হয়ে সন্ধ লগ করে মাযাকে বিপনন কববার চেষ্টা কবেছেন ; সেই 

জন্যই আম তার সন্ব প্রার্থনায কর্ণপাত করিনি, কিন্তু আপনি যে মুহুর্তে 

আমাকে 'অহ্থতোধ করেছেন, সেই মুহূর্তেই আমি বণোন্সত্ত সৈগ্ভদের নিত 

করেছ আপনান সঙ্গ সাক্ষাৎ করতে এসেছি কেনা, আমার বিশ্বাস, 

প্রতারণা রমণীব হৃদয়ে ওপর প্রতৃত্ব স্থাপনে কখনই সক্ষম নয়। লম্াট- 

নন্দন" । আমাকে কি জন্ু আহবান কবেছেন সত্ত্ব বাক্ত করে আমার 

কৌতুহল চ'রতার্থ বরুন । 
মেবী॥। শট! আম।াও পিতার পক্ষ থেকে আমি আপনার দক সন্ধ 

স্থ।পনেব প্রার্থনা করগ্ি। 

নেপো ॥ সম্রাট নন্দিনী । মাজ্জনা করবেন, স্বস্তির সঙ্গে আমারে আব 

সন্ধ স্থাপনে প্রবৃত্তি নই অস্্রিয়াকে ফবরালী সাম্াঙ্গেব অন্ততুক্ষি করাই 

এক্ষণে মাম ব আন্তরিক ম্মভিপ্রয় 

মেতী॥ ( আসন হইতে উঠিয়া নপোপিয়ানের সন্মুণে নতঙ্জানু হইয়। বসিয়া ) 

ফয়ট । মহমাময় সম্মাট 1 বিপন্ন পবাজিত বিতাডিত আন্তয় সম্রটের 

হতশাগিশী শন্দিণী আঙ্জ নতজানু হয়ে স্মাপনাব নিকট সন্ধি-ডিক্ষা করছে। 

অঙা গনী সম ট-নশ্দিশীর প্রার্থনা [ক পুর্ণ হবে না সম্বাট? 

নেপে ॥ ( মবীব ক্ৰযুগল ধবিয়া, আসনে বস।ইয়া) উঠুন ত্াট-নন্দিশী ! 

এ রূপ হীনতা গুকাশ আ'পনান পক্ষে শোভা পায় না। সম্রাট নননদশী! 

আপন মংশ্বস্ত হোন, আপনার প্র্তশ্রতির ৪পর নির্ভর করে এখনই আমি 

সন্ধ স্থাপনে প্রস্ত 5) ( সহচগীব জহিত সম্রাট ফ্র।ন্সিস ও সম্াট-মনহষীর 

গবেশ । 

ফন্পপ। আ'ম 'ক ভাগাবান। আম কিডাগাধান। পৃথিবীর শ্রষ্ঠ সত্তরাট 
নেপো্লিয়ান বোনাপার্ট আহাব আলয়ে। 

নেপো ॥ আমি সদন্্রমে অস্ত্রি্ সম্াট এবং সম্মাট মহিষীকে অভিবাদন করছি। 

( প.স্পব্রে করান ) 

সশ্রঈ-মাহষী & ফরাপী সম্াট |! আঙ বোধ হয় আমি ভরসা করে বঙ্গতে 

পাবি -ফ্র্স ও অস্ত্রিযাব মধ্যে আর কোন বিবাদ বইলো না। 

(নপো ॥ বিবাদ তো গইলোই না, বরং বন্ধুত্ব স্থাপিত হল খ্সর অস্রিয়া 
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পাঞ্জা সায় সামগ্রী পৃথিবীর নারী সমাজের মুকুটদণি--সম্রাট-নন্দিনী 
মেরীর বুক্ধিচাতুধে যখন এই বন্ধুত্বের স্টি__ তখন আশা করা যায় - অতঃপর 

ফান ও অস্থির সম্মিলনী চিরস্থায়ী হবে। 
জানিস ॥ সম্রট নেপোলিয়ানের অ]শ। অবশ্থই সত) হবে! সম্রাট! আজ 

খ(পনি অস্থির সআাটের অতিবি এখানে কিছুদিন অবস্থান করে বিশ্রা মুখ 

উপভোগ করেন--এই আমার মিনতি 

নেপো॥ আমি সসম্ মে সম্রাটের 'মতিথা স্বীকার করছি, কিন্তু সম্রাট আমাকে 

ঘ।জ্িন। করুন, ভিয়েনায় বিশ্রাম-ন্ুধ ভোগের এসবকাশ আমার অনৃষ্টে নেই, 

ুদ্ধক্ষেত্রই আমার বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান। এই বিশ্রাম-সুখ উপভোগ 
করবে! প্রসিয়ার রাজধানী বারলিন অপ্রিকার কবে, দ্বিতীয়ধার বিশ্রাম করবো 

ক্লসিয়ার রাজধানী সেপ্ট-পিটাস্বার্গে। চলুন, আমাদের সন্ধি সর্তগুলো! 
ঠিক কবে ফেলা যাক্ 

ফাকি ॥ উত্তম! মন্ত্রণাগৃছে ব্দানুন--_ 

নেপো॥ বিদায় সম্াট-নান্দশী ! (ফ্রান্সিদ, মহষী ও নেপোলিয়ানের গ্রস্থান) 

মেরী॥ এই নেপোললয়ান বোনাপার্ট। জনরব--এই অনিন্দস্থন্দং কমশীয় 

সকাস্তি সর্বশক্তিমান অনুপম নবশ্রেঠকে নবরাক্ষস বলে গ্রচার করেশ্টে_ এ"র 

দ্বেবহূর্লঙ এরুতির সঙ্গে রাক্ষসের প্রবৃত্তির তুলনা দিয়েছে । ধিক? 

নবম গর্ভান্ন 

(ফ্রেটল্যাওড সমরক্ষেত্র । জম্রট উইলিয়ম ও প্রসিয় সেনাপতিগণ ) 

উইলি্াম ॥ অভিশাপ ! অভিশাপ । জেনা-ইলাধুব সমরক্ষেত্রে সমস্ত সৈন্ 
নিয়েও এই নেপে।লিয়ানকে বাধ! দিতে পাপলেম না, যেন কোন মহ্মন্তরে দুই 

যুদ্ধে সে সমস্ত প্রিয় সৈগ্তকে উড়ছে 'দয়ে বিহ্াতের মতন রাজধানীর মধ্যে 
প্রবেশ করলে! বাগলিনের রাজপথে তুমুল যুদ্ধ- সত্তণ হাজার জর্দ-ণর 

সতদেহ পদদলিত করে বিজয়ী নপে!লিয়।ন প্রসাদদূর্গ অধিকার করলে! 
আর'মামি! শ্রাসঘার প্রবল প্রতাপ সআাট আমি--এখল রাজাচাত-_ 

সিংহাসনচাত -পলায্িত। 
জনৈক সেনাপতি ॥ কিন্ত পালাবার পথই বা কোথা? এই ফ্রেটল্যাত 

আমাদের জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষা, নেপোণিয়শ আমাদের পালাবার সমস্ত 

পন রুহ করেছে--সমন্ বিচ্ছিন্ন গ্রলিয় সেন! ফ্রেটল]1৩ সমবেত হয়ে এবার 

জীবন পণ ঘুদ্ছে প্রবৃ্ত হয়েছে- এই যাভরন।! বাঘ এ যুদ্ধ জয় কগছে 



ফারিলা ১6888 

পারি, তাহলেই রক্ষা, আর বন্ধ পরাজিত হুই--তাহলে ধর! পড়তেই হথে। 
উই লয়াম।॥ না, না, ধর পড়া হবে না, সে কনে! হুতে পারে না--তার চেয়ে 

মরবো, জন্মন জাতি মরতে ভয় পায় না- মরবে!, বীয়েব যতন মরবো। 

(আলেকজন্দ।রের প্রবেশ) 

অলেক॥ হতাশ হবেন এ] সম্রাট । আমার আড়াই লক্ষ ছুর্জয় সৈন্ত আপনাকে 

রক্ষা করতে এসেছে । নেপোন্দিয়াশের দৈচ্যুদলকে তাবা গ্রবলবেগে আক্রমণ 

করেছে- ওই খুন, আপনার ভগ্নোছ্াম সৈম্বগণ আবাব ফিবে ধঈ।ডিয়েছে-- 

ওই দেখুন, জন্মন আর কসেব যুদ্ধ পতাকা সম্মিলিত হয়েছে__সি*হুবিক্রমে 

সম্মলত সেনা ফবাসীদের আক্রমণ করছে-আর ভয় নেই, এবার জয় 

নিশ্চয় ] 

উইঞিয়াম ॥ সহহোগী বন্ধ! আমার প্রিয় সম্্রট | “ফ্রটলাাণ্ডেদ এই শোণিত- 

মর সমরক্ষেয়ে এতাব মাপনার সাহাষা পান আমি তাম্বপ্রেও ভাবিনি । 

অ'পন'কে পেয়ে আমাব লুপ্ত উদ্যম আবার ফিবে “সেছে _-এবার আমি 
সৈনাদের এমন মাতিয়ে তৃলব যে বণক্ষেত্রে পতিত পিহত সৈনা পর্যান্ত আমার 

আবাল মৎণের শাঙ্গ্য থনে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে আসবে । ওকি। উত্তম 

উত্তম ওই দখুন সম ট, দক্ষিণের ফরাসী ঠনা বণে ডল দিয়ে পালাচ্ছে! 

জ্বালেক | (দুক্পীন কেক নং জ্ত্ুট। ফরাসী পৈশ্য রণে ভঙ্গ দেয়নি 

(ঝাঁশলী ০েপে'লিয়ান এক চমত্কার কৌশল খেলেছে, সম্মুখ এ ধে একটা 

গীজ্ঞা দখতে পাচ্ছেন-নেপোলিয়ানের "আদেশে তাৰ টসশাগণ এ গীর্জা 

অধকাধ করতেছুটছে। বুঝে পারছেন বোধহয় - ওই গীর্জা আয়ত্ত 
করার ওপর যুদ্ধ বিজয় ফল অনেকটা নির্ভর করছে! 

উই-যাম॥ বুঝছি বুঝেছি--চলুন, "্মরাই আগে আছি - আমর|ই 

অংগে ওই গীর্জা আায়ত্র করে ফেল। 

আলেক॥ ভাই কর্তব্য! ওই গীর্রা অধিকার তেই হবে (সক্লের 

গ্রস্থন পতাকা হস্তে মং সঙ্গীত করিতে কাঁরতে হরতেশের প্রবেশ 

সঙ্গীত ক।€তে করিতে তাহার গ্রস্থাণ শপোলিয়া ইউজিন, লুই, লেনানী- 

গণর গ্রবেশ)। 

নেপো ॥ গীজ্জঞা! ওই গীর্জ, আগে দখল করে| 

ইউ জন ॥ একি! অধিকাংশ শক্রপৈনা থে দেখছি গীহ্দার কাছেই সমবেত 

হয়েছে! 
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নেগো॥ শক্রপণকে যতটা নির্বোধ ভেবেছিলাম-- তা নয়) ভায়া আহাদের 

পরস্মেখপর সঙ্গে সঙ্গেই অভিসন্ধ বুঝতে পেরে গীর্জার দিকে সরে এসেছে । 
কিন্তু ও গীঙ্। দখল কগতেই হবে; শত্রবাহ থেকে বাঁকে বাঁকে গোলাগুলি 
ছুটে মাসছে--কিন্ত ও অনিবৃষ্ট তুচ্ছ কবে গীন্ভা--(বেগে মুরটের প্রবেশ) 

সেপে!॥ থক! মুবাট--তুমি আহত । তোমার ললট দিয়েযষে শোণিত্ত 

ছুটছে এখনই একট! পটি বাধে 
ফুরাটি॥ এসন পয় সম্ভট । আগ ওই গীর্জ। - তারপর পটি] এসে। সৈন্যাগণ, 

সমাউ পন্দিী গীপ্ধীন সঙ্কটে | (তলগে প্রস্থধন) 

টৈনাগণ ॥ সমাট এেপো'লয়ানেব জয় হোক (.বগে প্রস্থান) - 

নেপে।॥ (দুবপীণ হস্তে গণ্তায়ধাশ) ভীষণ সংহার লীল।! প্রতি মুহূর্তে শত 
শভ ফরাসী সৈনোন প্রাণহীন দেহ রণন্থলে লুন্ঠিত হচ্ছে! অস্ট/বলীজের 
যুদ্ধও বুঝি এমণ সণ হয়নি ' 

জনৈক সেনাশী। সযট। স-র ন্সন্ুন, আপনার আশেপাশে বাঁকে ঝাঁকে 

গুলি এসে পড়ছে। 

নেপো॥ সাহসী সনাণী। শরুর গোলায় "মার মতা যদ বিধিলিপি হয়, 
তাহলে মুন্তিকক গড়ে লুকিয়ে থাকলেও শক্রুর গোলা থেকে কখজজই আমি 

নিশ্ত/ব পাব পা ওই চেয়ে দেখো আমাব প্রাণাধিকা কনা অ'মার সকল 

সৈনোর পুপেভাগে । 
উজ সেনাণী॥ টিক টিক সন্বট শন্দিণী »্মণী হয়েও অ'মাদের নর 

গুবাসৃতিণী আর আম এখানে- গহ জঙগাতে শিক? 

দ্বিণীয় পন শী" ॥ সমুউ! এ তে পাচ্ছেন অমাদেব ৫সদাদশ কি ভাবে নিহত 

হচ্ছে! এইবার আপন শ বিশ্ববিজয়া ইম্পব্য়িল গার্ডকে অগ্রসর হতে 

আদেশ করুন জম্রট। (নপোলিখনের বিনা বাকাবাযে দৃরপীণ চালনা) 

সমসট | চ৮ দেখুস যুছ-ক্ষত্রে” অবস্থা 1৯ রকম ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে! 

আপনর পুঞজজকল্যা বিপর 1 নিরুততর পোলিয়ান দুরপীপে মগ্ন) সম্রাট! 

আর একটু পরে সর্বন!শ হবে, আদেশ করুন, ওই যুদ্ধ শিলিখ আপনার 

ইংস্পরিয়।ল বাহিনী অগ্রসর হবার জনা অধীব হয়ে উঠেছে--আদেশ করন 

সআট ] (দাধিকতর ব্যস্তভাবে দৃবগীণ সাহায্যে চতুর্দিকের অবস্থা পর্বাবেক্ষণ। 
ফ্রাট । তবে কি সমস্ত ফর!সী টৈন্য ধ্বংস হয়ে গেলে তবে এই ইনম্পিরিফাল 

সৈন। যুহ্ধে শবতীর্ণ হবে ০ সৈসঃগণ ! অ(মি বলছি যুদ্ধে অগ্রসং হও - 
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নেপো॥ খবরা!র বেয়াপ! আগে সয়াট নেপোগরনেক উন 17170 

যুহ্ধ জয় করো তারপর ওই রকম আদেশ চালাবার স্পর্দ। কযো। (ঘুর 

পীণের হারা ধন ঘন বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ পূর্বক) বাস! এইবার ঠিক 
সময় এসেছে। কর এবার তুর্ধাণাদ। আমার ইম্পিরিয়েল বাহিনী অগ্রসর 
হোক! ( নেপো'লয়ান কর্তৃক প্রথমে তৃধানাদ । সঙ্গে সঙ্গে চতুদিক হইতে 

সেনানীগণ কতৃক যুগপৎ তুর্ধানাদ শ্রণীবদ্ধন্াবে সঙগীন হস্তে ইম্পিরিয়েল 
সনদের প্রখেশ ) 

নেপো॥ বাস? জয় কথায়ভ। এখন ফ'।দট। যাতে ন! ছি'ড়ে যায় সেই 

দিকে লক্ষা রাখতে ভচ্ছে ( নক্লা দর্শন) এফশাদ ছেড়ে কার সাধা। এই" 

খানে মার্শেল নে, এইখ!নে জেনারেল জনা, এই ধাবে সেরুবি, অগেরো, 

বাখিয়ার- আর এখনে তে। আমবা সক্ণ্েই--বাস। পালাবে কোথায়? 

প্রযয়া আর বাসয়'ক্কে এ ভাবে আবদ্ধ করে আমি যে আনন্দ পাবো তেমন 

আপন্ম আব কখনও পাইনি। (মুরাটের গ্রবেশ) 

ঘট ॥ সম্ট। এই দেখুন, দখল করে, বিজিত গীর্জার সোপানে 

বসে আহত ললাটে পট বধে এসেছি, আপনার ইম্পিরয়াল গার্ড গীর্জা- 

তল থেকে অপহ্থত পর1 জিত শক্রগণকে বিধ্বস্ত কবেছে মাত্র 

নেপো ॥ সাহসী মুঝট। তোমার মতণ সাহসী যোছ পর্থবীতে অতি অল্লই 

আছে তুম বীরোত্রঘ বীর-_-বীরকুলের মুকুটমণি! ভোমার অস্তকার 
এই বীরত্বের পুরস্ক।র-- সম্াট নেপোলিয়াণের তরবারি- এই নাও---ধাগণ 

কছেো। 

মুর।ট ॥ (শত তইয়। 'তরলারি গ্রহণপুর্বক ) সঙতরাটের এ প্রসাদ আমার 

লক্ষে অপ্রত্যাশিত অন্তগ্রহ-- আমি সাজ ধন্য হলেম। কিন্তু সম্রাট সনে 

সম্মাটের এই শগণ] 'যাচ্ধ।র একটি সামাগ্ঠ প্রার্থণ। আছে আমি সম্ট- 

তগনী এলজা। পাণ-প্রতআশী। 

নেপো॥ (দরুন বিন্বয়প্র »াশ ও পরক্ষণে তাহা গ্রচ্ছর করিয়া) মুরাট!| এ 

প্রত্তাব এখানে কেন? মনে রেখে! সেনাপতি”--এ যুদ্ধগ্থান, বানর নয়। 

মুরট ॥ সঞট আশ্বাস দিন! 
লেপে।॥ এসেছি আমবা যুদ্ধ করতে-_-লক্ষ্য এখন যুদ্ধের দিকে, ও সন্বক্ধে 

আছে চেনা এখন অবর্তব্য। মনে আছে তো রুসিঞার অভান্তরে সেপ্ট 

পিটা্স৭র্গে এখনই আমদের ধাবিত হতে হবে, 
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ইরতি॥ ৷ ভ| জনি সম্াট | কিন্তু আমি সমাটের কাছে ফেবল সম্মতি সুড 
ঝট কথার প্রার্থী! মুখের একটা কথা বলা তো আর সেন্ট পিটরার্গ 
আখিক!র করার মতন ছুঃসাধা নয় । 

নেপো॥ সেন্ট পিটাসাবার্গ অধধিককাত করা উপযুক্ত যে।ছ।র পক্ষে বরং সহজ- 
সাধ্য, কিন্তু সম্রাট ভগিবীকে বিবাহ কর! তার পক্ষে বড়ই দুঃসাধ্য! (পত্র 

হত্তে কাউণ্টের প্রবেশ) খবর কি কাউণ্ট? জোসেফাইনের পঞ্জ বুঝ-- 

াও--দাও (পত্র গ্রহণ) 
কাউন্ট ॥ আপন্িন কি করে বুঝসেন সম্বাট -যে এ পত্র জোসেফাইনের ? 

নেপে! ॥ কাউণ্ট ! তুমি বিবাহ করনাই। যদ্দ তুমিবিবাহিত হতে তাহলে 

কখনই এ কথ! জিজ্ঞ।সা করতে না। দেখ কডণ্ট- জোসেফাইন এখানে 

গেই - আমাদের উভয়ের মধ্যে এখন হাজ।র হাঙ্জার ক্রোশের ববধান-- 

তবু তার পত্র মাম।তকে ৯ ভাবে উৎপাহত করছে (শ্বত পতাকা হস্তে 

খনার ৮ক্ষুণদ্ধ অবস্থায় কতিপর ফরাসী সৈন্তের সরহত রুসিয় সন্ধি দূতের 

প্রবেশ) ফাউণ্ট, এবনই গুর চক্ষু খুশে দাও । (তথাকরণ ) 
দৃতি॥ (আবাওণ পূর্বক ) শরক্তমান স।ট! আমার প্রভূ, রাসযার সম্্রট 

আলেকজান্দার পরাজয় স্বীস্টাণ কবে সন্ধির জন্ত আমাকে আপণরি কাছে 
পাঠিয়েছেন । আমার প্রভু আপনাকে জানিয়েছেন যে তান সমং-স|ধ পূর্ণ 
হয়েছে, ফরাসী সম্নটের সঙ্গে তনি এসন যে কোনও সর্তে সন্ধি স্থাপনে - 

[চরস্থসী বন্ধুত্ব হাপনে উদ্ত্রীব হয়ে উঠেছেন 

নেপো& এতো শীঘ্র সমাপন।ব প্রভু সম'তে সমর-সাধ পুর্ণ হয়েছে শুশে আমি 

নন্দিত হশেম _সন্ধ শ্বাপনে আম।বকছুমাত্র আপাত শাই। কিন্তু সন্ধঃ 

সর্ত ঠিক হবে কোথায়? 

ছুড॥ সআট! জাপি এখন সমগ্র ফ্রেটল]গডেব বিজ্ঞমী অধীশ্বর আমার 

সমাট আপন।ব অধিকারে পদ|প্ণ করতে পারেশ না 

কাউণ্ট॥ তাহলে আমা৭ প্রভু সম্রাট -আপনার প্রত সম্রাটের অ'ধকাে 

পদদাপ্পণ করেশ--এই কি আপনাদের ইজ্ছা ? 

সত ॥ যেখানে কে!লে। সম্রাটের অধিকার লাই এমন “কালো স্থান 
কাউন্ট ॥ (স্ রকম স্থান হুচ্ছে--ওই উচ্চ আকাশ। ওখানে কোনে সন্্রটের 

আধিপত্য কম্মনকালেও গ্রাতহিত হয় নাই--তাহলে ওইথানেই আসন 

পাতব।4 বাবস্! করতে ত1। আখব! আর একটি স্থান আছে--সেটি ছিঙ- 
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সিটের নর্দী--সেই নদীর উপর সন্ধি সভা বসাতে হু, ফেস না--নর্দীটি 
এখনো নিবপেক্ষ হয়ে আছে! 

নেপো।॥ মুরাট! জমস্ত সৈগ্ককে আপাততঃ বিশ্রাম করবার আঁধেশ জান1ও 
( যুব।টের প্রস্থান ) আপনি আমার সঙ্গে শিবিরে আন্থন। (সকলের গ্রন্থান) 

ক্রেড়াস্ক ৷ 

(তিললিট “দীর উপব সুসজ্জিত ভেলা । ভীরে জনগণ । শুসঞ্জিত সৈশ্ঠ ও 

সেনানীগণ চলার উপর - অতুজ্জল রাজপরিচ্ছদে সম্রাট নেপে|লিয়ান 
বোনাপ।ট এবং সম্রাট আলেকজান্দার দণ্ডায়মান, পরস্পরের ক্ষবমন্দিন ) 

'্মালেক ॥ প্রিয় বন্ধু, পিঘতম গয়াট! আর আমাদের কোনো বিবাদ নাই, 

আন্দ হতে ফখ]সী ও রুদিয় "কতন একত্র মিলিত হল' 

নেপো॥ এবং এই তেই সম্মিলিত বিজয় ০কতন। (বাম হম্তে ধৃত ভূমগুলের 

স্থবৃহৎ মানচিজ্ঞ প্রধারণ পুর্ববক ) সমগ্র পৃথিবীব ওপর অতঃপর প্রসৃত্ব 

স্বংপণ কববে।  “নপথে। তুধধব ন, অযধবশি । 19১১) 

চতুর্থ অঙ্ক প্রথম গর্ভ 
( প্রাসা? কক্ষ । নেপোলিয়ান ) 

নেপো॥ সঞ়/ট-শন্দিনী মবীব পত্রগুলি বড় মধুময় । দীর্ঘ যুদ্ধেব পর এই স্থায়ী 
শাস্তির সম মেদী” পত্রসমুদয় "মামার প্রধাণ আলোচোব বিষয় হয়ে উঠেছে 

বড় কঠিন সমন্ত্াব স্থষ্টি করেছে! মন্ত্রীসভার আস্তরিক ইচ্ছা! ইয়ের়েপের 

কোনো সম্ট-নন্দিণীকে বিঝহ করে অমি এই প্রতিষ্ঠিত শাস্তিকে চিবস্থায়ী 
করি, বেনাপা্টবংশকে গেখবান্থিত কবি। এ ইচ্ছা কি আমারও আস্মরিক 
নয়? অস্বীক|বই বাক'র কি কবে! তাহলে যে আত্মগ্রবঞ্চনা করা হয়। 

তরে এ *স। সত্য যে দ্বামার সআ।জ।০ শিক্ষণ্টক করবার অন্য আমি সম্াট- 

পরিথাবে জঙ্বদ্ধ স্থাপনে ল্াপ।ায়ত সই,-__-আমার সন্তান অভিজাত্য-আধখ্যায় 

আভুহিত ভয়, জঙ্রাট কুলে স্ভব খলে গণ্য হয়, এই জন্থাই "মামার পুনবিবি- 
বাছের পরব শিন্ক-জোসেফাইন £ তার কথা মণে হলে আমার এ 

গ্রবৃত্ত পলকে পরিতাক্ত হয়,-সেই মহামহিমাদ্িতা .দখার উদ্দেশে আমার 
বদ্্রোহী হৃদয় উদ্ভ্রাস্তডাবে অবনত হয়,--ধেন কি একটা অপূর্ববভাবে 

বিভোর হয়ে ধরা দেয় ?--সব সন্ধল্প ভেসে যায়! নৃতন বিবাহ করতে হলে 

জেসেফ]ইনকে ত্যাগ করতে হয়; কিন্তু--কিন্ত--জেস যে আমার সখী, 

সহুচরী, বিন্ব”,' মন্ত্রী, বন্ধু- একাধারে সব।- তাঁকে কি কখনো ত্যাগ করা 
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যার? অথচ না করলেও উপায় নেই) বোশ।পা্-বংশের মর্যাদা থাকে ন! 

"বংশধর অভাবে এ বংশের অস্তিত্ব লোপপায়! উপায়কি? একি 

ভীষণ সমশ্ত। | এ সমস্যার চেয়ে সংগ্রম সহশ্রগুণে শ্রেরঃ ! বাহিরে নিবিড় 

শাস্তি-_আর অন্তরকে আমার সমস্তাব মহাসংগ্রাম 1 জানি ন! এর নিবৃত্তি 

কোথায়! ( জোসেফাইনের গ্রবেশ ৷ ) এসো সঙ্তাজ্ঞী | তোমার দর্শন পেয়ে 

ধন্য হলেম' স্ত্রাঙ্জী জোপসেফাইনের দর্শনলাভ আজকাল আমাদের পক্ষে 

ভাগোব ন্ষিয়! 

জোসে॥। - কিন্তু আত্ুদোষ গোপণ কবা সঙ্কটের পক্ষে সঙ্গত নয়! সম্রাট 

আজঞাল অত্যন্ত ভাবুক হয়েছেন, নির্জনে ভাব-রাজ্যে ভ্রমণ করতে সম্রাট 

বডই ব্যস্ত। কাঙ্জেই ভাবের শ্বোতে বাধা দিতে সকলকেই কুত্তিত দেখি! 

নেপো॥ -তাই নাকি! 

জেোসে॥ এই রকম তোগুনি, আর শুধু *শোনাই” বা কেন, নিজেও তে। 

ঘ্বেধছি অনেকের ধারণা--সমট "আঙকাল নাট্যকার হবার বাসনা 

করেছেন। 

লেপো॥ সেদিন গেছে আোসেফ|ইন) _করিকা পবিতা।গের সঙ্গে সঙজেই লে 

বাসন! বজ্জন করেছি। সম্াই একদিন এই নেপোলিয়ান বোনা পটি” অগন্তে 

নাটাকাররূপে প্রতিষ্ঠ।লাভ করব।র সঙ্কল্প কবেছিল। কিন্তু অদৃষ্টচক্রে আমাকে 
মসীর পরিবর্তে আঁস-ধাবঝনে বাধ্য কবেছে _-য।কৃ, এ সব পুবাতন সংবাদ 
তুমি কোথা থেকে সংগ্রহ কবলে? 

জোসে॥ সম্রাটের সেই প্রথম যৌবনের রচিত অসম্পূর্ণ নাটকগুলি কাউন্ট 

কোনে! বকমে সংগ্রহ করে এনেছেন । 

নেপে। ॥ বটে! আমি তাহলে কাউন্টকে বলবো সেগুলো যেন অগ্রিকু্ে 

পিক্ষেপ করে! 

'জাসে। কদ্ত “জসেকাউনের লাহার সিন্দুকে তারা অনেক পূর্বে সমস্্ে 

আশ্রয় লা করেছে সম্রাটের রোষানল বোধহয় ততদুর পৌছতে সাহস 
করবেন! । 

নেপো॥ তাতে আর সঙ্গেহ কা আম্তাজ্ঞী জোসেকাইনের আশ্রিত বাৎসলা 

সর্বজনবিদিত,--আর সম্জাট নেপোলিয়ান তে! এ বাংসলোর আতিলষে 

বাতিব্ান্ত ! 

জোসে॥। ও:! এই জনই বুঝি সম্রাট আজকাল লিজ্র্ন কক্ষে আভা 



অপ্ডিলয ১৫৬১ 

নিয়েছেন । বেশ, তাছলে আর কখনো কারোর জগ সমাটের কাছে আঁশ্র্র 

প্রার্থনা করব না। 

নেপো॥ কি শুন্দর অভিনয়! এ অভিনয় দেখতে আমি বড় ভালবাসি 

_জোসি! চেষ্টা ও যত্বের হবার নদীর আত রুদ্ধ করা যায়, কিন্তু রমণীর 

রসন! রুদ্ধ করা সহজসাধ্য নয়! রথণীব মুখ বন্ধ করতে হলে অভিমানের 

সৃতি করতে হয়। সদাহাশ্যময়ী জোসেফাইনের অস্তবে আঙ্গ সভিমানের 

কি করে সত)ই আমি বড় সুখী হয়েছ 
জোসে॥ কিন্ত আমার এ অভিমান--ভাল নয় সমাটঃ সতাই আমি প্রাণে 

বড় ব্যথা পেয়েছি । এ কথা নিয়ে সমট সধাসর্ধধদাই আমাকে গঞন! দিয়ে 

খাকেন। আম আর কারোব অন্য সম্াটের কাছে কোনো প্রর্থন। করব ন1। 

ফ্লান্জের সম্্জী -নামে সত্র/জ্ঞী,-তার আবার সামর্থ কি? 

নেপো তার সামর্থ্য এই--সম্াট নেপোলিয়াপকে তিন ক্রীতদাস কবে 

রেখেছেন। এ অপেক্ষা সম্রাজ্ঞী আর অধিক কি সামথ্যের প্রত্যাশা করেন? 

( রক্ষীর প্রবেশ ) 

রক্ষী ॥ মন্ত্রী তালিরম্দ সম্রাটের সাক্ষাৎ প্রার্থন। করেণ। 

নেপো॥ আসতে বলে । ( রক্ষীর প্রস্থান) 

জেসে॥ মন্ত্রীবরর যখন গ্রাসাদকক্ষে ধাখিত হয়ে আসছেন তখন অন্তবতঃ 

আবার একটা যুদ্ধের যোগাযোগ নিয়ে আসছেন । 

নেপো॥ যুদ্ধেখ সম্ভাবনা আব কোথা প্রিরতমে। ক্রট্প্যাণ্ডের যুদ্ধ আর 

তিলসিটের সন্ধি ইয়োরোপেব সমস্ত শক্তিকে অসি কোষবন্ধ করতে বাধ্য 

করেছে। 

জোসে॥ ভগবান করুন, ইয়োরে।পেব এই শ।স্কি যেন চএস্থায়ী হয় (প্রস্থান 

ত।লিরন্দের প্রবেশ ) 

শেপো॥ স'বদকি মঞ্জীবর? 

ভালি॥ সম্াট। বই গুরুতর সংবাদ। "আবার আগুন জলে উঠেছে। 

রুসয়ার সে আমাদের সদ্ধি স্থাপিত হওয়ায় তুরস্ব-ুলতান ক্ষিত হয়ে 

উঠেছেন। সুলতান ইংলগ্ডের সঙ্জে যোগদান করেছেন? কুলতান-সৈল্তগণ 

উত্তেজিত হরে কনষ্টাস্তিনোপলে অবাস্থিত ফরাসী দূত সিবাস্ডেনকে নিষঠ্রভাবে 

হত্যা করেছে,_-আরও অনেকগুলি ফরাদী হত হয়েছে 



১৫০২ অদ্ধিন্ 

নেলো॥ বটে! এই সিবান্তেন একদিন ইংলগ্ডের গ্রাস থেকে কনষ্টান্তিনোপল 

ক্ষ! করেছিল, আজ অকৃতজ্ঞ সুলতানের অধিকারে তার শোচশীয় মৃতু]! 

আমি তুরফকে রুপিয়র গ্রাস থেকে রক্ষা করবাব জন্ত বারংবার চেষ্টা করেছি 

স্পসেই তুরফ আমার বিরুদ্ধে স্ত্রধারণ করতে চায়। ( বক্ষীর প্রবেশ) 
রক্ষী ॥ সম্বাট! করুসিয়াব দরবাব থেকে এই পত্র এসেছে (পঞদিয়া বক্ষীব 

পুত্থান ) 

নেপো॥ মন্ত্রীবব। পত্র পাঠ করুণ । 

তালি ॥ (পত্র পাঠ । “মহামহিমান্বিত সমাট ! আআপনার লন্ধু রুস-সআটের 

নিকট আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, যণ্দ তুর্ফ কখনও ফ্র'ছ্লেব বিরুদ্ধে 

অন্থ্ধারণ করে তাহ! হইলে ফবাসী সম্রাট তন্দাগুই রুস-সমাটকে তুরক্ক 

আক্রমণে সম্মতি প্রদাণশ করিবেন আজ তুৎক্ষ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে 'অস্ত্রধাবণ 

করিয়াছে) স্ুকরাং ফর'সী সম্রাট কভার বন্ধু সম'টেং নিকট তে অঙ্গীকার 

কবিয়াছিলেন, তাহা! প।সন করুন --আরও একটি আব্্টকীয় সংবাদ 

সম্টকে জ্ঞাপন করিতেছি ১ - আমহা বিশ্বস্তস্থত্রে "অবগত হইয়াছি যে, 
ফরাসী সম্মাট কোনও সম্াট-নন্দিণীকে বিবাহ কবিতে সমুৎস্ক , এ কথা 

যদি সত্য হয়, রুস-সম্বাট তাহার জগিনীকে সাদবে জম'ট হস্তে জীম্প্রদান 

করিতে অভিলাধী --আপনাব একান্ত খন্ুগত বন্ধু জার মালেকান্নার” । 

নেপো॥ "সামি এগনই এ পাল ঈন্তব দিতে ইচ্ছা কর্ি। -মন্ত্রীবন 1 আপনি 

কাগজ কলম ধরুন) মামি বা বলি, তা লিখুন ('নপোলিয়ানের আবৃত 
ও তালিবন্দের শ্রাতলিখন ) পগ্িয় সম্রাট । আপনার পত্র যথা সময়ে 

আমার হপ্তগত হইয়াছে আপন।ব পন্ধু সম্বাট 'প্রুতিশ্রুতি পালনে কোনও 

দিনই উদাসীন নহেন রুস-সম্াটেব তুব্ষ শ'ক্রমণের প্রস্তাবে ন্মামি সানন্দে 

সম্মত প্রন করিতেছি --সম্াটের ছিতীয় প্রস্তাব সম্ধদ্ধ বিনীতভাবে 

সম্/টকে জানাইতেছি যে, যর্দ পুশ্ব্ববাত কর উ কফবাসী সমানে অভিপ্রায় 

হু, তাহা হইলে অন্ত্িজ-সম্্রটে৭ পরিবাত্েইে এই জন্বস্ধ স্থাপিত হইবে, 

কেন না অস্ত্িয়। আধিকার করিয়া বিজিত অস্ত্রিয়-সম্ত্রাটের সমক্ষে পুর্বেই 

এই প্রকাব অজীকারে মাবন্ধ আছি। ইতি- আপনার বিশ্বন্ত বন্ধু” 

দিশ,.প্বাঞ্ষব কবে দিই (পত্রে 'নপোলিয়ানের নাম শ্বাক্ষর ) -. আপন, 

মন্ত্রীবর, একট প্রকাণ্ড যুদ্ধের কল্পানা করছিলেন, কিন্তু দেখলেন তে। 

বাপারট! সহজে মেটবাও কেমন সুবাবস্থা বরা গেল ! ( মনে মনে পত্রপা$) 



অভিনয় ১৫৩৩, 

ভালি॥ (শ্থগতঃ) তাইত যুদ্ধ বাধল ল।!! 

নেপো॥ দেখুন, খুব একজন বিশ্বস্ত ব্ক্তির হারায় এই পজ্ রুসিয়ার জরবারে 
প1ঠাতে হবে 7 কেন না, শত্রুপক্ষ এ সময় এ পত্র হস্তগত করবার যথেষ্ট 

চেষ্টা করবে। 

তলি॥ কাকে পাঠানেন স্থির করছেন? 

নেপে।॥ আপনার ভাবী জামাতা _-আমার পুন্ধ--ইউজিনকে এই দৌত্যকাধে। 
নিযুক্ত করব মনে করছি। -ররসয়া থেকে ইউজিন প্রত্যাবর্তন করলেই 
বিবাহ উত্সবট!| সম্পন্ন করা যাবে; কি বলেন? 

তালি ॥ সম্রাট ষে অন্রগ্রহ ক'রে ইউজিনের জন্য আমার কন্তু ইন্দ!কে নির্বাচিত 

করেছেন,--এতেই আমি ধন্ত ; আমার বলবার আর কি আছে সম্্ট! -_- 

ইউজ্জিন কি তাহলে আজই রুসিয়া যাত্র। করবে? 

নেপো॥ 'আমার তে! এই প্রঙ্কার ইচ্ছা; হা, তবে আজ সমর-সচিব কার্ণোর 

বটীতে একট! বিরাট ভোজ আছে বটে! বেচারাকে সে ভোজের আমোদ 

থেকে আর বঞ্চিত করব না; সেইথানেই তাকে এই পত্র দিয়ে রুসিয়ার 

পাঠাব।র ব্যবস্থা করব। --এখন আপনি যেতে পারেন । 

তালি ॥ পঞ্ত্রধথানা তাহলে আপন।4 কাছেই থাক্! 

মেপো॥ হা, আম নিজে এ পত্রে শীলমোহর আঙ্কত করব। (তালিরন্দের 

প্রস্থান) কাধ্যের অবসান, সঙ্গে সঙ্গে আবার চিন্তার সঞ্চার! - আবার 

কঠোর সমস্যার ঘাত-প্রতিঘত! _ জোসেফাইন,--অথবা সত্্রট-নন্দিনী 

মেরী! বিষম সস্তা ।। (প্রস্থান ) 

তৃতীয় গর্ভ/স্ক। 

(ডুকোর কক্ষ; দিয়ে ও ডুকো) 

পিয়ে॥ তাই তো! সব ফেঁসে গেলো! --যুদ্ধট! বাধলো ন। হে ভায়। ! 

ডুকো॥ বড়ই ছুঃখের কথা, - লে!কসানটা বেজায় বাজবে দেখছি! যুদ্ধের 

আয পেতে না পেতেই আশি কোটা ফ্রাঙ্ক তে! লোহা কেনবার জন্তু 

কারখাশায় ঢালা গেল ! 

সিয়ে॥ 'অথচ--এদিকে নেপোলিয়ান কলমের এক আঁচড়ে যুদ্ধটা একদম পণ্ড 

ক'রে দিয়ে বসল! যুদ্ধেষে নেপোলিস্জানের এ রকম অরুচি হবে তা তখন 

কে গ্েবেছিল বল ! 
ভুকো॥ ভালিহন। ভায়। তো এখনও হাল ছাড়েন নি- তিনি তো আবার বুক 



১৫৪৪ গভিলক 

ঠুকে বেরিয়েছেন; সেই রপরঙ্গিণী রম্নীটিকে নিয়ে তিনি তো! আবার যুদ্ধ 

ব/ধাবেন বলে প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত করেছেন! --এই যে ভায়। উপস্থিত! 

€ তালিরন্দের প্রবেশ ) 

তালি ॥ সম্রাট রুসিক়্ায় যে চিঠি পাঠাচ্ছেন, এই তার নকল । (রোহেনের গ্রবেশ) 

রোহেন ॥ আর এ চিঠিব পরিবর্তে- এই চিগ্রিধানি পাঠানই হচ্ছে এখন 
আমাদের কর্তব্য, 

তালি ॥ বন্ধুগণ। আশ্চর্ধ। হয়ো না ॥ _এই রমণীর সাভাযো আমবা! আমাদের 

জেদ বজায় রাখবো নেপোলিয়ান রুস-সম্বারটকে যে পত্র লিখছেন, _ এই 

পদ্্ তার সম্পূর্ণ বিপবীত। রোহেন, এদের পত্রপানি পড়ে শোনাও তো। 

রোহেন ॥ ( পত্রপা$ ) পসম্ট আলেকজন্দার! 

অ।পনার দৃবাকান্থাপূর্ণ পন্ধ পাঠ করিয়া আশ্চর্ধান্থিত তইলাম। শর্দধকূণগুল 
গ্রাস করিয়াও আপনার দারুণ দৃর/কাত্খা ৪ ল।লস! প্রশমিত নভে তৃবছের 

উপর আপনার লেলিহান রসন। বিস্ত['৫৩ হইতেছে; কিন্তু আপনা ম্মবণ রাখা 

কর্তবা তুরক্ষের কনষ্ট/র্টিনে'পল ইয়োবোপের শ্রেষ্ঠ সাত্াজা; এ সামজ্ে 
রুসিয়ার গ্রতুত্ব বিস্তাধে ফরাসী সমাট সম্পূর্ণ অসপ্মত। তুণ্ফ আঞ্জ দর্পো- 

স্মত্ত অবস্থায় ফ্রান্সের ধিকুদ্ধে যে তববাবি শিক্ষে/যিত কবিয়াছে, সম্রাট 

নেপোলিয়াণের একটি মাত্র কট ক্ষপাতে স তববাবি অচিরাৎ চুর্ণ-'বচুর্ণ হইয়া 
ভূমিসাৎ হইবে। এব্যাপারে রুস সমত্রাটেব সঙান্ুনততি প্রকাশে কোনও 

আবশ্যকতা নাই। ন্মার রুস-সম্মাটকে ভগিনী অন্প্রদানের যে প্রস্তাব 

করিয়াছেন, তাহ! তুব্ধ সম্রাজ্য গ্রাস কর্ববার জঘন্য উৎকোচ মাত্র! এ 

প্রস্তাব 'অর্ধ সভ্য অর্ধ বর্ধ্ধর রুপ জাতিবই উপযুক্ত বটে! হ্ুসভ্য ফগাসী 

জাতি এমন গ্রস্তাব দ্বণাব সহিত গ্রাহা।খান করিতে অবশ। বাধা। 

আপনাদের চিধপরিচিত--নেপোলিয়ান বোণ।পার্ট ৮ 

তালি । এখন কথ' হচ্ছে এই, ভোজ ভাদ্র নেপোণলযান যখন ইউক্জিনকে 

ভার পঞ্জ দেবেন, তখন রোছেন তান ওপব লক্ষ্য খাখবে, তাপর কোনও 

রকমে তাকে আয়ত্ব কবে আসল পত্র হস্তগত করে ত।র স্থানে এই পএ 

দেবে । তাহলেই বাঞ্জিমাং। 

সিয়ে ॥ কৌশলটা যে অতি চমতৎকাব, তাতে আর কথাকি? আচ্ছ। সম্রটের 

সহটি কবেছে কে 

(বান 8 আমিই নেপালয়ানের শাম স্বাক্ষর করেছি: মিলিয়ে দেখবেন -- 
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আসলে-নকলে কোন পার্থকা নেই! তবে শীলমোহব কৃরবার সভার আপনাধের 

ওপর । 

তালি ॥ তার জন্চু আটকাবেণা। সেভার -- আমার। 

ডুকো॥ সাবাস -নুন্দরী সাবাস! চলো বন্ধুগণ -এ গরীবের কুটিরে কিঞ্চিৎ 
চা পন করে আমাকে কৃতার্থ ক৭; সমস্ত গ্রস্তত, আর সেইখানেই অন্থানা 
বিষয়ে মীমাংসা কা ঘাবে। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

(কার্ধোৰ শুবন £ জেঞ্জের মজলিস । শ্ুসজ্দিতা নুত্যশীল। ললনাগণ। নৃত্য-গীত) 

তরুণ সে।হাগ মাখি, তুলিয়ে অরুণ আখি, 
চাও সথা, হেসে ফিরে চাণ্ড। 

থেক নাথেক নাদূবে, আজি শুধু মধু শবে 
গ।ও বধু, প্রেমগথা গাও। 

ধু আজক।ব রাতি, স্মামাবে করিয়ে সাথী, 

ধাও, সথ।, প্রেমতরী বাও! 

অজিকার মৃত, প্রিয়, যা! কিছু তোমার প্রিয়, 

যাও, বধু, সব ভুলে যাও ! 
যৌবন ফু ফুটে অনাদরে পথে লুট, 

নাও, সখা, হতে তুলে নাও! 

স'ঞ্চত যত মধু. তোমায় সপিব বধু, 

দ1$ বধু, মল বাধা দাও! 

( কর্ণো, ডুকোত সিয়ে, তালিরন্দ, লুই,-হরতেনঃ মুরাট, এলিজা, নিমন্ত্িত 

শরনাবীগণ। সকলের পকিক্রমণ-কর্েপকথন-আগম-নিগগ। ইউজিনের 
ইশ ধরিয়া মোহশীবেশে (রাছেল। ) 

রোহেন ॥ "অনেকদিন পবে আপন'কে দেখলুম ) বড় সৌভাগ) আমার! আজ 
কিন্ত আমি আপন!কে আর ছাড়ছি না), আমার বাড়ীতে আপন|কে একটিবার 

যতই ভবে। 

উউজন ॥ আপনাকে দখে, আপনার হৃদয়গ্রাহী কথাবার্তা শুনে, আমি এতটা 

সন্তুষ্ট হয়ে .য অন্য সময় হলে সমস্ত কাজ ফেলে আমি মাপনার নিমন্ত্রণ বক্ষ! 

কদতেন। কিন্ত আাজ রাত্রেই আমাকে অন্যত্র যেতে হবে। 

বোতেন ॥ অন্যন্র যাবেন! কখন যাবেন? 
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ইউজজন॥ এই রাজ্রেই, দু'এক ধণ্টা পবেই। 

রোছেন॥ বেশ, তাহলে এখান থেকে ফেরার সময় নাহয় আমার বাড়ী হয়ে 

যাবেন, একবাব - একটিবার আমাৰ বাড়ীতে বসে তখনই চলে যাবেন ! 

ইউজিন॥ বেশ তাই হবে ; আপনাব অনরোধ অগ্রাহ করি আমার সাধ্য কি। 

সম্নাট 'এখানে এলেই-_- এই যে আআাট এসেছেন। ( রোহেনের দক্ষতার সহিত 

জনত।ব গ্রাস্ততাগে গ্রস্থাণ। নেপোল্সিয়ান ও জআোসফাইনেব প্রবেশ। 

সমনবেতগণের সসন্রমে শভার্থন। । 

কার্ণো। সম।ট সম্গজ্ঞীব পধার্পণে আমার ভবন আজ পবিজ্র হ'ল! 

নেপো ॥ আপনাদের ছোজের আনন্দ পরিপূর্ণ হোক ইউন্জিন কোথায়? 
ইউ ॥ সম্ম'ট। 

নেপো॥ এই নাল আমার শীণমোহক্যুকধ পষ 7 _রস-সয়'টের হস্তে স্বয়ং এই 
পত্র তোমাঞ্চে 'পশ করতে হবে তোমার যান বাহন-_রক্ষীদল সমস্তই 

পরত, 'এক ঘণ্ট'ব মধ্ই তোমাকে পাস ত্যাগ করছে তবে। 

ইউ॥ সম্রটেব আাধেশ শিবোধায।, কর্তা পালনে আমার কিছুমাক্র আট 

হবে না। 

( দঙ্গাবদশের অভাস্করে পউ'জনের পঙ্ঞ এপ্ষা, দুর হতে নিপুণতায় সহিত 

রোহেণের তাহা শক্ষা। হাছিবন্দ, সিদ়ে, ডুকো, প্রভৃতির ইঙ্গিতাভিনয় ) 

কার্ণে।॥ সম্বাট। সমুজীর জাত অনুগ্রহ করে আজ্ন গ্রহণ কবলে আমরা 

ধ্য হব। 

শপে ॥ চলন । ( ভাঙ্গে উপবেশন ) 

চতুর্থ গর্ভ ্ক 

( *াহেনের বাটী »বাছেন ও ইউজিন।) 

ইউজ, ॥ সুশ্রী । আমি কিন্তু এখানে দশমিনিটের বেলী থাকতে পারব 

না। আমার সময় অতাস্ত সংক্ষপ্ত। 

রোছেন ॥ দশ মিনিট ক্টেন,_-পীচমিনিট থেকেই যদি চলে যান, তাতেও আমি 

আপাতত কব ন'; আমার এ দরিদ্র বন আপনার পদচিহ্থ ধারণ করে ধগ্ঠ 

হয় এই আমার কামনা। তা যখন এসেছেন তখন-- তখন” একটি 

অঙ্চবোধ করতে পারি ক? 

ইউনজিন ॥ বলেছি কা সুন্দাব!। আপনার অনুরোধ পালনে আমি সর্ধবদাই 

পিতৃ ডু | 
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রোহেন॥ আমি ধন । আমাব আমৃষ্ট ধন্ত 1 একটু স্বাস্থাপ।ন বকুদ এই আমার 
গ্রর্থনা। নিয়ে আসি তাহলে? 

ইউজিল॥ অংসুন 

রোহেন ॥ তাহগে দয়া কবে এ সামান্য অসনে উপবেশন করুন। (ইউজিনের 

কৌচে উপবেশন, _দেরাজ খুলিয়া রোহেনের দুইটি পা বাহুর করিয়া-- 
মন্য ঢাঞজি যা স্থ'পন,-_ এবং ইউজনকে প্রর্দানচ্ছলে তাহার গাত্রে মদ্তনিক্ষেপ ) 

ছি-ছি কি করলুম,_তাডাতাড়িতে হাত কেঁপে পড়ে গেছে । জাম!ট! খুলে 

ফেপুন,তোধালে [দিয়ে গ'টা মুছে দিই। (ইউজিন জাম! খুলি] দিয়া 

র'মাল দিছ] মুখ মুহিতে লাগিলেন, ইঠ্যবসবে রোহেন বর্তৃক্ক শীলমোহর- 

যুক্ত পত্র অদলবদদল ককণ) এইবার এই পাত্রটি শেষ করুন।-__( অন্ত পাক্র 
গুদ।ন ) 

ইউাজন ॥ (পাত্র শেষ করিয়।। আপনাকে বড় কষ্ট দিলেম,_-আমার জামা গিন। 

বোহেন ॥ আন্ুনঃ আম নিজে পরিয়ে দিই। 

ইউ'জন ॥ (ম্ধাযা পাববার পু বর্বই অভ্যন্তবে হস্ত দিয়া পত্রের আন্তত্ব পৰীক্ষা 

ও পত্র ঠিক আছে জানিয়া মাশ্বস্ত )-- তাহলে বিদায়_-স্ুন্দরি। আপনার 
গ[তিথেয় শাথ আম বড় পণিভূগ্ু হয়েছি। 

বোছেন ॥ আশাকে কত কষ্ট 'দলুব,-কিস্ত অধনীকে ভুলবেন না-_ মনে 
খ(১বণ,-উদুব গ্রণ।মে পিনন্তে একবার স্মখণ করলেই ধন্য হব 1--আম্মন 

ত হলো হার আপনাকে সপেক্ষ। করতে হনরেধ করে আপনর মৃলাবান 

সময় *ই& কণবণা। 

ইডাজন ॥ শিদায়__সুন্দরি। প।রিসে ফরই আবার আপনর সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করং) |বধায়-_পুন্দর। (গ্রাদ্থান) 

ঝোছেন ॥ এব বার ৬র। যেওস্কা। এর সাম্রাজ্যের স্তস্ত।--রমণীর একটি 

কটাক্ষে যণ্দর স্থল মুত পণ্ড হয়ে যায় । যে উপাদানে এদের হাদয় 

গঠিত যণ্দ সপোনিয়ানের হৃদয়ে সে উপাধাণের কিছুমাআ অন্তন্থ থকত, 

তাহলে এতদিন নপো লয় সের উ্কীষ "মামার পদতলে লুষ্ঠিত ত'ত। 

পঞ্চম গর্ভ স্থ। 

(তাপয়ন্দে। ঝটী-ইদার কক্ষ ইদ ও ইউজ্জিন ) 

ইডজন ॥ আর অঃপক্ষা। করবার সময় নেই) -জন্তটের পত্র শিয়ে এখনই 

ক্খ।ম(কে রুলিছ।য় যেতে হবে) -রক্ষীগণ বাইরে অপেক্ষা করছে। 
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ইদা॥ তবে আর অপেক্ষ। করতে বলব না ইউজিন। -কিন্ত আজ ধেন তোমায় 

বিদায় দিতে মনে বড় ক্লেশ হচ্ছে! যাকৃ- তবে য'ও 

ইউন্জিন॥ হদা, দুঃখ ক'র না--অতি সত্বর 'আমি ফিরে আসবো। বিদায়। 

প্রি্তমে! (প্রস্থান ) 

ইদা। কেন এমন হুল! কতদিন কতযুণ্ধ ইউজিন "মামার কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে গেছে,-আমিও বীরপত্বীর মতন তাকে বিদায় দিয়েছি। কিন্তু 
আজ আমার মন কেন «মন অধীর হয়ে উঠছে! মনে হচ্ছে--যেন কোন 

অদৃশ্থ শক্তি আমকে বাইবে ইউজিশের সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে ! 

এতক্ষণ হয়তো ইউজ্িন কতদূব চলো গেছে! (গবাক্ষের নিকট দণ্ডায়মান ) 

একি । এত রাতে বাবার ঘবেব'দকে চুপি চুপি ও কযায়। এষে 

দেখছি স্ত্রীলোক । যুধতী- এই ঘহ3২থম্ক+ দাড'ল,._ ও মুগ যে দেখেছ) 

হু” বুঝতে পেখেছি-সেই সর্বন।শী। ও কি? ও যে বরাবও বাবার 

ঘরে গিয়ে ঢুকল । _ কেন ওকে দে আমার মন এমন করছে । ন -_দখতে 

হযে -ও বাবার ঘরে গেল কন! ( বগেগ্স্থাণ) 

ষষ্ঠ গর্ভদ্ক 

(তালিরনো? বাটী,_-ভাটিরন্দের কক্ষ ০০৯ বে তার আলীন পান্ডে 
পত্রহত্তে রোহেন দ গু|য়মান ) 

রোছেশ॥ এক নিন আপল পত্র, শিব্বিব!দে কাধা সিদ্ধ হয়েছে) ইউন্জিন 

কিছু জানতে পারেনি --শকল পদ্ত্র 'নয়ে সে কাসয়ায় চলে গেছে। 

তালি॥ সাব'স। তোমার দক্ষতার তুল] ০৯ রোহেন। তাহলে পঞ্তর- 

খান] আলমাগিতে এখন আবদ্ধ কবে পাণ। যাক এই পত্রের মূলাস্বব্প 

তোমাকে খন কি তদোব? কতটাকা তুমি ০৩, বাহেন? 

রোছেন ॥ টাকা। ধক । এ কথ] মুখে উচ্চারণ করতে -তাম।র জিহনায় জড়তা 

এল না, তালিরন্দ? আম | টাক্চীর প্রার্থা। আমি তোমার কাছে “কি 

প্রার্থনা কঝোছলুম _তা ।ক তোমার মণে নাই মন্ত্রী ত 'লগন্দ? 

তাল ॥ এাগ করন! পনর । অর্থের কথা তুলে সত।ই আম অন্তায় করেছ 

যাক _-আম প্র1তজ। করাছ--তিন দিপের মধ্ই তে(মা৭ মস্ক মন। পুর্ণ হবে । 

বোফেন ॥ উত্তঘ ! তাহলে মামি এখন তে পাবি? 

তালি । চল, আমি তোমাকে ফটক পর্যাস্ত এগয়ে দিয়ে আসি, আমায় কোচ" 

মান তোম!কে তোমার বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আমু ( উওয়েব প্রস্থান । 
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ইদর প্রবেশ) 

ইদা | ধিক পিতা! পিতা! তোমার এই অচরখ! আমার যে ন্বামী- 

তোম।র সে জ।ম।ত1 তাকে বিপন্ন করবার জন্য--এই সর্ববন।শীর সাহ।ঘো 

তুমি বড়মন্ত্র করতো! নিশ্চন্ই ইউ'জনকে বিপর্দে ফেলবাব চেষ্টা করা 

ইয়েছে। --এ প্র খ ম।কে হস্তগত করতেই হবে! --এই ষে বাবা চাবি 

ফেলে গেছেন ১ বেশ হয়েছে (চাবির লাহাযো আলমারি খুলিয়া পত্র গ্রহণ) 

এ তো দেখছি সঙ্রাটেব শীহ মোর-চিহ্িত পত্র ; এই পত্র চুরি করে-- 

ইউ জনের অজ্ঞ।তে তাকে নকন পত্র দিয়েছে। আমি এখনই এই পত্র নিয়ে 

ইউগজনেব সন্ধাণে যাবো, যর্দ পথে তার দেখা না পাই--রুসিয়া পর্যন্ত 

য'বো-ষড়যন্ত্র।ল ছিন্ন-বিচ্ছিপ্ কবে দোব। ( বেগে প্রস্থান) 

সপ্তম গছ 

( ষন্টেন্র। প্রাসাদ, তালিবন্দ নেপোলিয়াণ ) 

নেপো॥ .আসেফাইনের মোহ কাটতেই হবে; আব উপায় নেই; »ঙ্জ্ীসঙার 

কাছে এ জঙ্গ'কার কবেছি, আজ জোসেফাইনকে সমঘ্ত বলব - আজই 

সম্বদ্বচ্ছুদ কবজে হবে!  রিম্ততকে কিকথা বলব। কি বলে প্রবোধ 

(ধাবা - কিকবেসন্ত্রনাদাব। _উদ্দে আমার যতই উচ্চ তোক না 

কেন- এ ব্যাপাবে আনন নিজেকে অগরাধী মনে করছি- নিজেকে স্বার্থপর 

বলে বোধ করেছি! __নাহীব্, স্ত্রীরত্র যে জসেক্ক।ইন-তার প্রতি আমি 

ক কঞে।ব কাবহার ক তে গরু হয়েছি ওই জেপি “সেছে! হাদয়, 

তধধ। ধকো_স্কিব হও (জোেক।হনের প্রবেশ) এসো আোসেফাইন-_ 

এইথ।নে বাস,-তমব সাঙ্গ অমার বিশেষ কোনো কথা আছে। 

জেসে॥ কি কথ, প্রিয়তম । আসেন ইশকে কিছু বল।র আবশ্টাক হলে, 

মু ট তাঁর কাঁছে গিয়ে মনের কথ। বল-তন ; াজ 'কম্ত নৃতন বিদান দেখছি। 

সযসউট আজ জোদেক।হনকে সাব।নে আহ্বান করছেন, সআটকেও আজ 

অতান্ত গভীব দেখাছ। গ্োসকি সম্রটের কাছে কোনো অপরাধে অপ- 

বধ ভানেছে। 

নেপো॥ জেসেক ইন গ্রিদতমে প্রেমমরী জে'লেকাইন। তুমি আন _ 

আদম তোমাকে কত ভালবেসোছে। পৃথবীতে যদি আমার কোনো গঁথ 

থাঞজে, তাছলে যে ক মৃহ্র্ত আম তোমার সংবাদে কালযাপন করি, কেবল 

সেহ কয় মুহূর্ভই "আমি সুখী হই। কিন্তু জোসেফ।ইন! স্মামার অদৃষ্ট 
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ম্মামার ইচ্ছা অপেক্ষাও বলবান আমর জীবনবাপধ গ্গেহ ফ্রান্দের মঙ্গলের 

নিকট তুচ্ছ সামগ্রী! তাই--তাই--কত্তব্টর অনুরোধে -আমার অতি 

প্রিন্ন নেহবন্ধন আজ প্রিন্ব গম ফরাসীদের মঙ্গলের জন্য বিস্থিক্ন করতে বাধা হচ্ছি! 

জোসে ॥ থাক্ - থাকৃ--আর বলতে হবে না-আর বল না; তোমার এই 

ইঙ্গিতই জোসেফাইনেব কুনুম-.কামল হৃদয়কে বজ্রাহত করবাব পক্ষে যথেষ্ট 

আর ঝল না! নানা বলো- বলো প্রিয়তম, তুমি যা বললে-- ত৷ 

মিধা।--পরীক্ষা। মাত্র বলো - বলো-- বলো! -- 

নেপে।॥ জ্োপেফাইন। গ্রাণ।ধিকা আোসেফাইন ! আমাকে মাঙ্জীন। করে! 

জোসে ॥। নালা আমাকে হা! কারো না শ্মাকে বদ কাবো না -আমার 

ওপর নির্দয় হয়ো নান্মাম কে পরিস্যাগ কারো না! শ্মামি সোমার কাছে 

কোনো অপনাধে অপকাধিনী শই ৃ্ 
নেপো ॥ ধৈসাহারা হয়ে ন প্রিষতমে । আমার অন্তরে অবন্থ। বুঝে স্থির 

হগ.আসেক্াইন 1! জননী ফবাসীয়ামর বলযাণের জন্তু "্দ।মি বিশাহ-বদ্ধন 

ছছদীন করতে বাধা হয়েছি | স্বাথ উপায় নই প্রিয়তমে ! 

জোসে। যয য়] আমর ম্বাখী। আমার প্রিমতম। আমার সমাট ! 

ওহে: (নম সন হত ভূুতলে পত্তন ও যুচছা ) ” 

নেপো॥ ওঃ এ দশ মার যে 'দখতে পাকি ন _হাদয় আমন শিপীর্ণ হচ্ছে। 

_বেকে আছিস। (ছুই হ্জণ পাঁরচাবিকাব প্রবেশ) সম্র'জ্ঞী সহসা 

অন্স্থ হয়েছেন _শীঘ্ব কে শয়নকক্ষে নিরে য'ও । (মুচ্ছিতা জোসেফাইসকে 

চাইয়া পবিচাবিকাছয়েন গ্রস্তান ) উ১-- আমার বন্ড যম্ত্রণা হচ্ছে? অন্তর 

আমাৰ মতান্ত দৃঢ় বলে শমাব ধাণ ছিল_বিস্ত তা তো নয়! দয় 

আমার অত্যন্ত শিখিল ভয়ে পাড়ে । এত যন্্ণ যে পাব- তা স্বপ্েও 
ভাবান। ( কাউন্টেব প্রবেশ ) 

ক/উণ্ট ॥ সন্াট কি বাস্ত গাঞছেন? 

নেপো॥ ব্যস্ত নই কাউন্ট - বডই চিস্তিত -বডই বিব্রত । কাউন্ট--কাউণ্ট 
জোসেফাইনকে আমার সঙ্ল্লেব কথা জানিয়েছি । 

কাউণ্ট ॥ শুনে তিনি কি বললেন? 

নেপো॥ কি বললেন 1--কাউন্ট। সে কথ, শ্ুনে- জোসেফাইনের মুপ্তি 

মুস্ভ'মধো পরিবস্তিত হককে গেলে।। অভাগিনী--উন্ম(ছিনীর মতন '*খানে 
মুচ্ছিতা হয়ে পড়ে গেলো | এমন ম্মভেদী দৃশ্ঠ জীবনে বুঝি আর কখনো 
দেখিনি! 
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কউপ্ট॥ সম্রাট! কাজটা সঙ্গত হল? একবার ভেবে দেখুন দেখি. 

আগাগে!ড। মনে কৰে বলুন দেখি--আপনি কি শোচনীয় কার্ধে হস্তক্ষেপ 

করছেন! সম্ট। এখনও এ সন্বল্প ত্যাগ করুন! 

নেপো ॥ কাউণ্টা যাহবার-তা হয়ে গেল-আ!র ফিরবে না! ফ্রাঞ্জের 

স্বার্থ আর "মামার অনৃষ্ট আমার হৃদয়কে নিপীড়িত করে তুলেছে, _ বিবাহ 
বন্ধন ছেদন আমাব রাজকায় কর্তব্য, এ কর্তব্য থেকে বিচলিত হবার সামর্থা 

আমার নাই! (প্রস্থান) 

কাউন্ট ॥ হার জোসেফাইন ! হায়--পতগতপ্রাণ। অভাগিনী জোসেফাইন ! 

তোমার ভাগাচক্র এ জবে নিয়ন্ত্রিত হবে, আমি যে তা গ্বপ্নেও কল্পনা করিনি ! 

কন্তু সম্রট ! তোমাৰ ভাবস্যৎ বড় অন্ধবার,- দিখ/চক্ষে আমি তা দেখতে 

পাচ্ছ। তোমার ভাগ/লক্ষী হল, জোসেফাইন ! --তাকে তুমি আগ 

করলে? বুঝশেম, (সীভাগ্য ্থ্ধা চিব্দন কাঁবো অদুষ্টাকাশে আলোক 
বিকীর্ণ করেনা। (গ্রস্থান 

অষ্টম গাঙ্ 

( গ্রাসাদ-স'ল্গ্ন উদ্ভ'ল। এশজা ও মুখাট ) 

মুখটি ॥ এশাজ|1 এশিআা। ততোম।র প্রেম-মবীচিকা লক্ষ্য করে -আর কঙ 

কাল আামাঙ্কে এঠাবে ছুটে বেডাতে হবে? পিক্ষল ধাবনে আমি যে অবশ 

হয়ে পড়ে' ৮, এলিজা। 

5 জা ॥ মুখাঢ ! যতবা৭ তুমি আমাথ কাছে প্রণয়প্রত্যাশী হয়ে এসেছ, 

ততবাবই তো অ।মি তোমানে বলেছি দাদ]র সম্মতি ব্যতীত আমি তোম|কে 

আওত্মদনে অক্ষম । আমি তোমাকে ভালবাসি_ বড় ভালবাসি- প্রাণের 

সঙ্গে ভালব|সি, যুরাট 7; -_ কিন্ত দাদ ॥ অনিচ্ছায় আমার কিছু করবার 

সমর্থ দেই । 

মুতাট ॥ পেশ, অন্দ শামি সম্রাটের কাছে প্রস্তাব তুলে -_ এ বাযাপরের 

মীম £সা করধই --ওই যে সম্রাট এদিকেই আসছেন। 

এপিজ ॥ খশ, তুম কথ" +৩7--আমি অস্তগালে থেকে তোমাদের কথা 

শুলণন ( এনজার গ্রস্থাণ। নেপোশলিয়।নের প্রবেশ। ) 

নেপো॥ কোথাও শান্ত নেই--কোন স্থানে তৃপ্ত নেই, চতুপ্দিকেই ধেন 
মনন্ত'পের অনলরা শ জলস্ত হয়ে আমাকে উত্তাক করছে! এমন যন্ত্রণায় 

বুঝ আর কখ* ১ পড়িনি! 
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মুর1ট ॥ সম্ট ! 

নেপো॥ কে-মুরাট! কিছু প্রয়োজন আছে কি? 

মুরাট ॥ সম্রাটের নিকট আমার এক প্রার্থনা আছে -কআমি সম্াট-সঙগনে 

সম্াট-ভগিনী এলিঞাব পাণিগ্রর্থনা করতে এসেছি। 

নেপো ॥ এট! কি সম্ভবপর মুরাট ? 

সুরাট ॥। অঙ্ভাবই বা কন সম্রাট ? 

নেপো ॥ তা কি বুঝতে পাবছন! মুরাট 1? তুমি একজন ন্ুযোগ্য যোদ্ধা হতে 

পারো, কিন্ত তুমি আভিজ্ঞাতা গৌববে বঞ্চিত  সম্রাট-ভগনীকে বিবাহ 
করবার বাসনা! তোমব পক্ষে তুবাশা। 

মুরাট ॥ মহিমাময় সম্মাট! আপনি কবে থেকে 'এভাবে "আআতিজ।ত্যেব 

উপ।সণ। কবতে শিখেছেন--তা জানতে পার কি5গ আপনিই ন। একদিন 

ইয়েংরোপেব সআাটদের আপনার আন্ভক্জাতা সম্বন্ধ বলেছিলেন, 'মখেনোর 

যুদধক্ষেতে "মাম আমার বংশগোৌধ” লাভ করেছি !- তাষদি হয়, তাহলে 
সয়াটের জনা উচিত এই মুবাট প্তোক যু সম্রাটের সহকারী ছিল। 

সঞ্জাট যেখান ধেকে আন্টিজাততা গৌরব সঞ্চয় করেছেন, (সই স্থান আামাংও 

আভিজাত্যের ভিত্তিভমি ্ 

লেপো॥ মুরাট। 'স্দিন আব নাই! সম্াট নেপোলিয়ন এখনো একজন 

সামান্য পদ|তিকের পার্খে দাড়িয়ে যুদ্ধ করতে গ্রস্ত, কিন্তু তাবলে সেই 

পদাতিকেব ব'শেব সঙ্গ সন্বদ্ধ স্থপনে ইচ্ছুক নয়! শুনতে পাচ্ছ তো-_ 

এই আভিজাঠোব "ম্ছরোধে আমি আমান জীবনসঙ্গনী সম্রজী জোসে- 

ফাইনকে পরিত্যাগ কওছি ! 

মুবাট । এ জন্য আমি সম্াটকে অচযোগ করছ। করণ,ময়ী, নাবীকুলগণী 

জোসেফাইনকে যদি আপনি বিনার্দোষে পরিত্যাগ কবেন, তাহণে ক*নই 

'মাপনার কল্যাণ হবে শা. -তীাব দীর্ঘনিঃশ্ব'সে আপনাব গৌরব প্রদীপ 

নির্বাপিত হবে|] সতাটের সর্বব্দ। ম্মরণ তাখা উিত--প্রেমমক্ী পত্তীব 

নিফলহ্ক প্রেম, আব আমার মঙ ভক্ত তেনানীদে!? প্রাণভর। ওক্তি আপন€ক 

সাঙ্ধর স্বর্ণযপ্ডিত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কবেছে ) এদধেব হৃদয়ে আঘাত 

কংলে আপনার ০স সি'হাসন চূর্ণ হয়ে ষাবে। 

নেপো। ॥ মুরাট তুমিও এটা মনে বেখো-নেপোলিয়ান বোনপা 'অনৃষ্টবাঁদী। 

নৃষ্ট আব নিজে বাচ্ছর ওপর আম অত্যান্ত নির্ভরশীল !--উপযুক্ত একন্জনই 



আগ্নয়ু ১৫.৩ 

যথেই-- এই আমার মূলসন্র! 

বুরট ॥ তাহলে এনজকে বিবাহ করবার কোন অ।শাই অমার নাই? 

নেপো॥ শিশ্চয় নাই।- সম্্রট-ভগনী লিজা একজন হোটেলওয়াল।র পৃজের 

পত্বী হতে পরেননা। (প্রস্থান 

সুওাট ॥ বটে !-দাভ্তিক সম্রট। আমাকে এ আধথ্যায় অভিহিত করবার 
পূর্বের তো'মা৭ও পিতৃব'শেব কথ। শ্মবণ করা উচিত ছিল ! আমর পিতা 

টা বেচে খেতো, তোমা পিতা কথ। খেচে জীবিকানর্ববাহ করত,--এই 

তে পার্থক্য। সামান্ত ৫সনিক থেকে তুমি আজ সম্রাট.-আর আমি 

বিশ্ব বত দেনাপতি। যে তবঝ|রির প্রভাবে তুমি সম্রাট হয়েছ,_ সেই 
ববাবিও প্রভাবে আ।মও সম্রাট হবার স্পর্ধা রাখি! স্পঞ্ধিত সম্রা ! আমি 

বদ? তোমাব এম্পদ্ধ'র প্রতিশোধ নিতে না পারি- তাহলে আমি খ্রীষ্টান 

লই | € এলিজ।ব প্রবেশ) 

এলিজা ॥ মুলাট । মুরাটি। দোহাই তোমার--দ1দাখ ওপর রাগ করোনা! 

মুখটি ॥ সরে যাও জম্াট-ভগিশী। স্পর্শ ক'রো না আমাকে আমি হোটেল- 

ওয়/লান পুত্র, "মামাক স্পর্শ কলে তোম।র ভ্রাতার আভিজাত্য-গৌরব 
মান হয়ে যাপে। 

এজিা।॥ মুদি) আভমন কবোন,-দার্ধাকে ভাগ কর না)-দাদা এখন 

মিত্র সত ;--এ সময় ত।ব রূঢ় কথা শুন ক্রু ভয়ো না মুরাট | তবে দেখো 

_দাদ।ব অন্য "মামি অজ সম্রাট শুগিশীঃ দাধার অন্যই আজ তুমি সেনানী ! 
নইলে তে।মাকে- আমাকে £ চিনতে? 

ষুবাট ॥ এট।ও মনে বেখে! সম্াই-ঙ'গনী 1 তোমাব দাদা নিজে নিজে সম্রাট 
ভয় [স'হাসনে সেন নি। আমরাই হাহুবলে তাঁকে সি"হাসনে স্থাপন কবেস্ছি 

_আনাই গৌবব-মুচুটে ভাব মন্তছ মাণুত করেহি। কিন্তু এখন তিনি সে 
লন কথা শস্থৃত »য়ে--আ।তিজ। শ গর্বে অন্ধ হয়ে কুকুরের স্যার আমাদের 

পতল দলিত করতে চান - শানে সমট-ডগিনী! আমি আর 

ও[মাথ পণিপ্রাখা নই আর আগ্য ভামাব দরদ বন্থগত ভূতা নই --আঙ্গ 

থেকে আমি তার শক্রু ১ ভার সর্বনাশ সাধন আজ থকে আমার অজ্ঞরের 

আনন ,-__সন্াদি শেপোশয্কান বাতা আত্মীযন্বঙ্গণের সঙ্গে সাজ থেকে 

আমার সঞ্চল সম্ঘ:ন্ধণ উচ্ছেদ হলো! --আম!কে বিশ্বৃত হও সয়।ট-ভগিশী 1 
( ধ্রস্থান ) 
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এলিজা ॥ মুরাট! মুগাট ! প্রিয়তম! চলে গেল! নক্ষত্রের মতন চলে 

গেল। - বন্দুকের গুলির বেগে চলে গেল, -আর বোধ হঙ্ব 

মুরাটের সঙ্গে দেখা হবে না। দাদা দাদা-কি করলে তুমি? অমন 

বীরকে শক্র করলে? (প্রস্থান ) 

শখম গরভাঙ্ক। 

(রুসিয়ার উপকঃ মরু প্রান্তর ইদ" পার্থ মৃত অশ্ব পতিত।) 

ইদ1॥ সব গুলিয়ে গেল। সমস্ত উদ্ধম পণ্ড হ'ল! ভীষণ মরুগ্রস্তরে পড়ে 
পণভ্রাস্ত হয়ে সাতদ্নি ধরে ঘুরে বেন্ডিয়েও পথেব সন্ধান পেলুম না। জন- 

প্রাণীর 'অস্তিত্বও এখানে শেই। ঘুরে ঘুথে ছুটে ছুটে ঘোাটা দম ফেটে মাব। 

গেল। মআামিও মবণের গাঁজ্যে যেতে বসেছি । -তৃফায় বুক ফেটে যাচ্ছে, 

সর্ধ্ব শবীগ "্সপ্শ ইয়ে পড়েছে । একটু যদি অহ পই_ একবিন্দু জল কেউ 

যর্দি দয়া কবে «নে দেয-_তাহলে পাণ খাচে__ক্দাবাব ইউজ্জিনের সন্ধানে 

ছুটতে প।বি। একটু জন-__ এত ক্স (পুরযবেশিনী চবাহেনেক প্রবেশ) 

রোহেন ॥ আল গাবে -আলসখাপে? আল চাইহ তুমি? আমাৰ কাছে খল 

আঅ।ছে১ এই নাও খল এখনঈ পে ফেনা টার নতুন প্রাণ পাবে। 

ইদা'। অল-- অল, জল এনেছে,-দ'ওদ ও, _-ওগে। শাম বড় তৃষ্ণাতৃব ! 

মাং-খাচলুম তুম তুমি ক মহাপুরুষ? 

রোছেন ॥ আম একজন সামা ম্ষ। -তুধিতের সন্ধানে মরুস্ভুমিতে জল 

নিয়ে বেডিয়েশবেড়াই । তোমার তৃষ্ণ। পেয়েছিল না? তৃষা দুব হয়েছে তো? 
ইদ।॥ কই--তক্ক -&1 গল না! কোমাণজ্জল এখয়ে তঞ্চার সঙ্গে সঙ্গে যেন 

আবার একটা নতুণ যন্ত্রণ' ভচ্চে। জ্বিব যন জডিয়ে আসছে । বুকের 

ভেতর থেকে যেন সানুনেব ব্দণ্দ ফুট উঠছে! ক "আমার রুদ্ধ হয়ে 

আসছে! ওগো, তুমি কে? জল বলে অমায় [ক খাওয়।লে। ও:-_ 

চিনিছি, তোমাকে চিনিছি _তে'মাব চোখ দুটা ধেণে তোমাকে চিনিহি ! 

তুমি সেই সর্ববনাশী বাক্ষদী! তুমি আমাব শরু! তুমিই আমায় 'অন্ুলবণ 
বে 'আসাছলে। 

রাহেন ॥ ৬], ইপা--০কামার অন্মান মতা । আমিই .ভামায় অক্গসংণ কবে 

ববাবর এসেছি তুমি আমাদের পত্র চুরি ক'রে মামাদের উদ্দেশ্া পও করতে 
এলেছো,--তই আমাকে চ্চোমার পেছু পেছু ছুটতে হয়েছে! এখন যে জন্য 

প্রমেছ্ি তা দাও; সে পজ কাথায় ? 
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ইদ)॥ লবনাশী _বাক্ষপী-_শরতাশী চুক হ এবান থেকে _ 

রোহেন॥ আমার যে পত্র তুই চুরি করে এনেছিস্-এখনই তা আমকে 
ফিরিয়ে দে ! 

ইপা। না-ন' -আ--আা-আ-আ আ- 

তোঠেশ | 5ই তর শেব বিন । থ সংসাবে তোর ও মুখ থেকে দ্বিতীয় 
কথ' ফুটে বেরুবে নং! তষ 1থ্য তে'কে খাইয়েছি- তাতে কথা কয়বার 

শক্ত থা পা-তোব বাকৃশঞ্জি রুদ্ধ ভয়েছে। দে এবার পঙজজ দে.- 

কোথয়লুরঠয়ে বেধে স্ .দ1 (ইদার অলাবংণ স্ম্বেষণ, পত্র বাহির করণ, 

পরণক্ষার্থ প্রাণপণে ই নিষ্ফণ চেষ্টা।) পেয়েছি- এবই জন্য গরতদুর 
ছুট «সেক সর্ববশাশী। আব কহক্মন সংসাবে থাকাব তুই? বাক্শক্ধি 

রুদ্ধ হয়েছে আত বশ মিনিটের মধ্োকট সম্ন্য শেষ হয়ে যাবে ।--আমি আমার 

পত্র 'দতিয়ে 'নলুমতআব তার স্থান -এই পত্র রেখে গেলেম। যদি 

ইউ জন এই পথে ফেবেঃ- আহাল এই পর তাকে এতদূর ইদার আগমনের 

উদ্দধ্য নয় (দব। ওই দৃ'ব আশ্বপদধবনি শ্রুণ হচ্ছে -আব এখানে 
নয়। ( বোগ প্রস্থান সসৈন্ত ইউ জনের প্রবেশ। ) 

ইউ ॥ সৈগ্াগণ। শকগৈগ্ঠ নয _এ্গ মৃতকল্পা রমণী দেখছি? দুর থেকে 

আমরা একে শক্রু মনে করেছিলেম! কে এবমণী ! এস্থনে এডাবে পতিত 

কেন? "হা - বুঝি_ মর্প্রাস্তবে তৃষ্ঞাতুবা হয়ে প্রণ চাকিয়েছে! প্রাণ 

আছে ক 1- একি-াএাক! আমি কি স্বপ্র পধছি | ইদা--ইদা - প্রিন্- 

তমে-তুমি। 

ইদা॥ (আত কষ্টে ইউজ্জনের কা বলম্বনপুর্ববক ইপ্গতভিনয় ) 
ইউ ॥ এক ইদা]! বাকৃশক্তিহার তুমি! কথা কয়বার সামর্থ নেই !_-ছা 

প্রিয়াতমে, আমি ষে লিছুই বুঝতে পারছি না! তোমার এখানে আসবার 

কারণ ক!1--,ইদাকে উত্তোপন,__ ইউজ্িণের প্রতি ইদ্দার কাতর দৃর্টিপাত _ 

ই'লত-প্রক্কাশ -ইউণজনেব বক্ষের উপব ইদাব প্র।ণতাগ ।) 

ইউ । ই, | হ। (প্রুয়তমে 1” (ইদর বক্ষ হইতে পত্র পতন।--এ কি 

পত্র ।-_-এই পত্র শিষেই তহলে তুমি হসেছিলে প্রিয়তমে ! ( পত্রপ1$ )- 

হায়] হায়] দশ্বব! তোমার, তোমার ভাগুারে যত যহাঅস্ত্র সঞ্চিত আছে 

-,সবই ক একসঙে এ হতভ্াগ্যের ওপর বর্ষণ করতে আরম্ভ করলে? 

-পঙ্ে এ কি ভীষণ জংবাদ 1-- সম্রাট বর্তৃক আমার জননী পরিত্াক্তা ! 



১৭১৬৪ অভিনয় 

অস্ত্র সম্্রট-নম্দিনী বিবাহিতা সম্জ্ঞীরূপে প্রাসাদে শধিষ্ঠিতা! আমার 

ফাভাগিনী মাত। পারিস তাগে উগ্ভত।। !  -উঃ-শিক্তিৰ 1ক কঠোর 

পরিহাল! ইদা-ইদা _প্রাণধিক! ইদা! এই ছুঃসংবাদ আনাবার জন্যই 

তুমি পারিম খেকে আমার সন্ধ।ণে কসিয়।য় যাচ্ছগিলে1?--প্রিয়তমে ! তুমি 

গেলে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেংও গৌরব্দাপ নির্ব।পিত হচ্ছে 1-- 

সৈম্তগণ। মন্থী-কণ্ভ।ব মুতদেই নিয়ে এসো! €ষ!গাস্থানে সমাহত করতে হবে। 

দশম গর্ভাঙ্ক ৷ 

(পাস দ-কঈক্ষ। । তজসফ হল ) 

জোসে ॥ আবার কেন এলুম 1 এ কঙ্গে “তা আমার আর দাডাবার অধিকার 

শে ! আমি তে শা এখাশকাব কেউ নই! হাব কেন আবার এখানে 

এলুম ! কেন এলুব 7? কেন এলুন। ও১- শ্রবভত্রত কি দেওয়। যায়! 

'ছ কঙ্ষেের সংঙ্গ আমার কতাদনেও সন্বন্ধ-_-৭ পাসাধ-কক্ষেও প্রতোক ছিনিস- 

টির সঙ্গে অ'মাতাক অচ্ছেগ্য বন্ধ" শিজদ্দিত _ত শিপু মন বোঝে -আর ক 

বুঝবে । এই প্রাসাদে সম্রাট সহবাসে কত্ত সহ শাসভে!গ কখেছি।! শখ. 

ঈল্মপ, এরশ্বধা_ £বছুতত তে। অনার 15৮০1, পিশাপ ফবাসী-সুঃআজে 

সমীপে সর্বন্্ সম্ম "দত হয়েছ অকম্মাৎ মাকাশে মেঘেব উদয় হল-__ 

সঙ্গে হমণ এক অভুভপুব, অশ্রু তপুব বঞ্ধার সঞ্চ র হ'ল এষ, সে বঞ্ধ। আম!ব 

সমস্ত স্বখ পলকের মপো উডিয়ে নে গল ' -- এই আমার সুখে পরম ! 

ফ্র,ন্দেব সকলে মামাব শখের ঈধ। কবত, শোকে বালিত-মামাৰ মতন স্বখী 

কে? আঙ্গ তার দ্খুন --প্বামার মতন ভতস।গনশী আব কে আছে। সুখ! 

সৌহাগা। সম্মান 1 তোমা জার বিশ্বাস নেই; তোমরা যে আমাকে 
উদ্ধে তুলে হলে_ মে কেবলা জামাও পওস্রে মন্মমভদ দুশ্বা দেখবার জন! 

৩১--আমাব মতন স্বামী কাব! -- তিনি বিদ্যমান থাকলেও তাঁকে দেগতে 

পাব না--তা।র ক্রোড়ে সাব এ মস্তক বাচতে পারব *া1 মধ্যে বিপুল 

বাবধাণ। 'আর কতক্ষণ কহ আর তা সময় শই। মন. কেন বিচলিত 

হচ্চ। স্থৃতিব ক্ষীণ স্থয ধরে টানটান করছ । ভেড়ে দা ও-ত্ষতে ভবে 4 

বিধায় নিয়ে জন্মের মতন চলে যেতে হবে। আর কেন মন অধীর হচ্ছ। 

ওই সম্রট--ওই জামার স্বামী-_সপানাম্বমী বলে সন্থেধন করবার তো আর 

আমার অধিকার নেই মন স্বর £ও-স্ির হও- ওই সম্রাট- সঙ্গে নতুন 

সঅজজী-উঃ - (৮নপো'লয়ান ও মেনীব প্রবেশ ) 
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নেপো ॥ জোসি -ভোসি- জ্োসেফাইন | 

জোসে॥। ডাকে - ডাকো- আর একবার ডাকো-- আর তো শুনবো না,---শেষ 

বাব ড'কে] গ্রিয়তম-_ শুনে যাই । 

নেপো ॥ জআোমি- জোসেফাইন। 

জোসি॥ প্রিয়্চম। গ্রাণেশ্বব। সম্ভাট আমার -বি-া-়, যাবো-তাষ্ট 

বিদায় নিতে এসেছি সমু ট । 

নেপে!॥ ( স্বগত) হাদয়। হৃদয়? স্থির হল" 

জেসে। বিদায় দাও প্রয়তম। বিদায় দাও সম়াট ! 

(পো ॥ সুখী তও্ লম্মাজ্জী। স্রখে থাক জোসি। 

জোমি॥ বলো না-ও কথা বলো না- শ্খেব কথা আব বলনা সমাট ! 

তে মার হ'ত ধ'বে শ্রখেব শীর্ষ স্থানে উঠছি লুম,_ শোমার ভাত ছেড়ে দিয়ে 

এবাব-- এসাল--০ফাথায় নামছি তা আর--থাক--থাক--এ সব কথা থাক 

--বিদায় - বিদাষ ) প্রিয়তমা 

নেপো॥ জোসি! আদ নোপলিয়ানের জোসি। তুমি চিরদিনই 

নেপোলিক্স'গেব। 

আাস॥ তমিও যে চ্গাসেফাই।নব নেপো'ণয়ান ছিলে প্রিয়তম । পৃথিবীর 

(নপোনি যান নদাব আমার নোপালিয়'ন যে সম্পূর্ণ পৃথক প্রন পৃথিবীর 

চেখে তুমি মন্তুষ্য তব" "ছু তীয় "্মবতাব সম্রাট নেপোলিয়।ন,__আএ- আগ- 

আমার কাছ তুম যে আমাব হৃদয়ে আরাধা (দেবতা তুমি যে আমার 

£1ণল্শ্র্ প্রিয়তম স্বমী- প'স।বেব সর্বস্ব-আমাং মান-আভিমানের প্রেমময় 

নায়ক পা লা না- এ সব শ্বপ্র-ন্বপ্র-ন্বপ্র-কথা!] কিছু নয়-কিছু 

নসর এখন আদম তোমাব সখী -আমাব ভগিণী সম্রাজ্জীব সহচরী! বিদায় 

বিদ।য় সম্ম ৯1 বদ মম -তাগপী ধার (প্রস্থান) 

নেপো॥ জোসেফা£ন চলে গেলেন আমাঝ গৌরব-জীবনের গরবিণী পন্থী 

"সা ক পবতাক্তা হয়ে চলে গেলেন | বুকট' ,যণ ফাকা হয়ে গেল । যেন 

বাকণ (েঠব থেকে “কটা পিছাৎ তণ্্ ছুটি বেরিয়ে গেল। -সম্রজী। 

দ্তোমার পপী জোসেফাইন-_-তোমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেছ্েন--তুমি 

ভা তাৰ চান উত্তর দিলে ন1? 

মেপি। কি টব দেখো প্গ্রযতম ! এসব প্রেমের অভিনধ আধার পচা 

হয় লা। 
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লেপো॥ জোসেকাইণের হৃষয়ের উচ্্াস অভিনয় নব, সম্মাজী! সত্য কথা 
» ধলতে কি--জে।সেফাইনের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আমার হার শিখিল হয়ে 

যাচ্ছে! মনে হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণের সকল আকাজ্ষা, 

জীবনের সকল নখ, নয়নের আলো! স্মৃতির সৌরভ সমঘ্ত-- সমস্ত বিসঙ্জন 

দিয়ে আমার এই সচল দেহবস্তিকে অপার ছায়ার মন যেন উজ্জ্রন আলোক 

থেকে অন্ধকারের মধ্য নিয়ে যাচ্ছি! 

মেগী॥ কেন ক্ষুপ্ন ভচ্ছ প্রিতম। কেন এ শিষ'দেব উচ্ছাস? তোমার 
জীবনসঙ্গনী আম ;- এ অন্ধকারে আমি আবার প্রেমের গুদীপ্ত গুদীপ 

প্রজলিত করব, _ তোমব প্রাণের আকাত্ষ। জীবনের সুখ--শয়নেব অ।লে। 

স্তর সীরত_ প্রেমের গৌরব_:আম আবার জমন্ত ফিবিয়ে আনব 

সম্রাট 1 হায়ার মণ্ষ তামাগ সঙ্গিনী হয়ে তমাল কর্মজীবন মফল করব 

প্রন্ত তখন । 

নেপে।॥ তুমিই এখন আমাব পর্বস্থ প্রিঘতমে। নপো'লয নব প্রতগর 

বিকাশ আর বিনাশ _এখন তোমার ওপরই সম্পূর্ণ শির্ভন করতে, সম্সান্তী ! 

( ইউন্জন ও কাউন্টের প্রবেশ এইযে ইন্উজন। সংবাদ কি), 
ইউজিন ॥ জভ্রাটকে থে সংবাদ দেব--সগ্সট ৩'তে কখনই সন্থষ্ট হবেন না1-_ 

সম্রাট আলে কজন্দাবেও দবধাবে যথ,ী'ত পঞ্রপ,ঠান হয়েছিল । কিন্তু তার 

উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অপমানিত হতে হয়। সম্রট তার মন্ত্রীর য়া 

এই পঞ্জ লিখিয়ে আমার ছাতে পাঠিয়েছেন। রুস-সম্াটের এরূপ ভক্রাধের 

কারণ কি, তা জানবার জন্তু আমি সমতরাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অভিপ্রায় 

করেছিলেম; কিন্তু আমার এ আতগ্রায় সিদ্ধ হয়ন,--অবিলগ্থে গ1জধানী 

পরিত্যাগ করতে আমি আদিষ্ট হই। এই সম্রাটের পঞ্জ 

নেপো॥ কাউণ্ট | পড তে! 

কাউণ্ট ॥ ( পত্রপাঠ) প্সমগ্র রুস সাআজ্যের 'অধীশ্বর সম্রট আলেকজান্নার 

ঘভভিক নেপেলিয়ান হোনাপার্টে৭ বিচ্ুদ্ধে যুগ্ধ ঘে'যণ কাঁরলেন। রুসিরার 

মনত্রী-সমাজ * 

নেপে।॥ এবে দেখছি বিলামেথে বজ্্াঘত 1] এ বুদ্ধ ঘেষণার রহন্। তো হড়ই 

ছুর্বদেধা দেখছি! 

কাঁউপ্ট ॥ কপট রুসের রীতিই এই । 

ইউজিন॥ সগ্াট। ইন -ক? 
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নেপে!& ফ্রান্সের নৃতন সম্'জ্ী, 

ইউজন॥ আমার জননীর অপরাধ? কি অপরাধে তিনি পরিত্যক্ত হলেন, 

সম্থট | 

নেপো ॥ ম'মাব বিশ্বাস, কাউ-ণ্টর কাছে সমস্ত সংবাদই শুনেছ। 

ইউজন ॥ তাহলে আমাকেও পরিতাগ বরুন সম্রট! আমিও আমার 

মাতার সঙ্গে এ ফাযাজোব ছায়া পরিত্াাগ কবি! সমট-গ্রদত্ত এই কম্মল- 

তরবারি আমি সসম্মানে সম্ত্রটের পর্দতলে অর্পন করছি--সম্াট গ্রহণ করুন | 

ফব[সী সম্রাটের সঙ্গে আজ থেকে আমার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'ল। 

নেপো॥ উউন্জন! ইউজন! তুম আমাকে ভাগ করেবাবে? প্রিয় পুত! 

সই কি মামাকে পবিল্যাগ করে যাবে! ফবাসীভূমির কল]াণকল্লে আমি 
যে এ অপবাধের দ্মমুষ্ঠান কবেছি, তা ছেনেও তুমি আমাকে তাগ কৰবে! 

ইউদ্জন। আমা পুত্র নাই--তুমি যে আমার পুত্র তুমি ষে আমার সর্ববন্থ 

বখল। মামাকে পব্তাগ ক'র না পুত্র! 

ইউন্জন ॥ পিতা! পিতা। আট! আমাকে মার্জনা করুন ;--আপনার 

অনুরোধ বক্ষায় আমি অক্ষম--আমায় মর্জানা করুন। ( ভরতেনের প্রবেশ ) 

হরতেন ॥ দাদ দ'দ'! ক্ষান্ত হও._ পিতাকে পরিকহ্াগ কারো না- মাতার 

আদেশ তোমাৰ অণপ্রায় বুঝ'ত পবে, তিনি আমাকে সতর্ব করে দিয়ে 

গেছেন। পিত'কে পরিতা।গ ক'বো না দাদা! --ছুখিশী মায়ের* মনে আর 

বষ্ট (দিয়ো না দাদা-পিত'কে পর্তাগ করোনা দদ1। যে অস্ত্রত্যাগ কবেছ 

_ক্মা'ম তাতুলে দিচ্ছি হুম আগর তা ধারণ করো দাদা! ( অন্ত্রণান ) 

মাতার আদেশ উপেক্ষা ক'র না ভাই! 

ইউ'জন ॥ মাতার আদেশ তাই ধদ-দ্দে বোন দে-পরিতাক্ত অসি 

আনাধ ধারণ কব । শ্িষ্ত অব কি এ হয়ে পুব-উৎসাহের এঞর হবে 

বোন। বুক .ঘদর্ণ ছুয়ে গছে! 

নেপো॥ কেন দীর্ণ হবে বৎস! এখনই যে এই অন্ত্রধারণ করে রুস-সময়ে 

অবতীর্ণ হতে হবে। অপমানের ষ গ্রতিশোধ নিতে হবে পুশ] আবার 

মহ যুদ্ধ সম্মুখ ! 

কাডন্ট)॥। সম়ট। আমি বলি ি_ এখন আপনার মনের যা! অবস্থা--তাতে 

আর রুয়।র পিরি্ধ যু দ্ধর আয়োজন না করে- শান্ত স্থাপনের চেষ্টা করুন । 

শিশ্চহই হই পারের মুলে কোনো গলদ আছে। যুন্ধের পুর্যে আমাকে 
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একবার দূত ক'রে কুসিয়!য় পাঠান, সঙ্(ট | 

দেপো॥ কখনই সয়! রুসিয়ার অহঙ্কার আমাকে চূর্ণ করতে হবে! সমগ্র 
রুস সমাজ অমি এই কাচপাত্রের মত অণ্িরাৎ চুর্ণ-ব্চি করবো! (কাচ- 

পাত্র নিক্ষেপ ওচুর্ণ করণ। নেপোলিয়ানের গ্রস্থান ও তৎপশ্চাতে মেপী ও 

হরতেনের প্রস্থান ) 

ইউজন॥ কাউণ্ট _কি বুঝছেন? 
ফাউণ্ট ॥ বা বোঝবার পগ্ষ্কার বুঝছি! তুথি কিমনে কর রাজপুত্র বিধাতার 

বিচার সমত্টের কাছে একরূশ-দীণ দরিদ্রেহ কাছে অন্তরূপ! এই কাচপাত্রের 

স্তায় রুস রাজা ধবংস হুবে না, চুর্ণ-বিচুর্ণ হবে কি জানো? নেপোলিয়ানের 

অনৃষ্ঠ-নেপে!লিয়।নের সাআাজা-নেপে!লিয়/নের অযথ। আত্মস্তরতা || নেপো- 

লিয়ান বিনা দোষে মতৃত্বরূপণী জোসেফ।ইনকে ত্য'গ ক'রলেন,-_ সতী-সাধবীর 

বুকে শেলাধাত ক*রলেন,__-'আপন।র ভাগ।লক্ষীকে শ্বেচ্ছ।য় [বিদায় দিলেন)_" 

আর কি এরাজোর ভলাই আছে+ ওই দেখো--৩ই দেখো--রাজপুত্র ! 

বিধাতার অভিশ।পে আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ ঝঃরেছে, স্যর হেমাভ রশ্মি _ 

অগ্রচ্ছটয় পরিণছ হ'য়েছে।- প্রলয়ের ঝড় ফ্রান্সের দুর্গপ্রাকার কম্পিত 

কঃরেছে। - ফিরে এস মা-ফিরে এস দয়াময়ী! এস মা মহিমময়ী 

মহারাজহী জোসেফ, ইন ! তোমার সিংহাসন তুমি এসে অঙিকার কর-- 

তোমারদ্অধিক।র তুমি গ্রহণ কর, নচেৎ সব যায়!! জ্রচ্স যায়, নেপো- 

লয়।ন যায়, তাব গৌরবমণ্ডিত রাজমুকুট ধালধুসরিত হয়ে চিরকালের মতন 
চুর্-ব্চিণ হয়ে যায় (107০৮) 

পঞ্চম অন্ধ প্রথম দৃশ্ঠ 

(পারিস-রাজপথ । নাগরিকগণ ) 

১ম॥ ফরাসীদেশে মাজ হধ আব বিষাদের আত সমান ভাবে ছুটে চলেছে! 

এর পরিণাম কি, তা কে জানে ! 

২য়॥ টিক কথ।! এমন আনন্দ কধনও পাইন, আবার এমন বিষাও কখনও 

ডোগ করি নি! আমাদের সত্টের পুত্র- ফ|সী-রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর 
ভূমিষ্ঠ হয়েছেন,--আর ওদিকে ভূবনবিজয়ী সঅট রুস-যুদছে। সর্ববস্থস্ত হয়ে 

ফিরে আসছেন ! 

ওর ॥ ও১- এসংবাধ কি ভয়ঙ্কর! --সম্্রাট ণেপোলিয়ানকে আমরা কখনো 

পরাগ হতে দেখিনি। 
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গর্ঘ॥ ভাই সব! সম্রাট আমাদের পরাঘ্য হন নি. অতুল গুতাপে রুলিয়ায় 
অভ্াস্তরে প্রবেশ করেছিকেন, রুজয়ার গুধান শহব মস্ত নগর পথাস্ত 

অধিকার করেছিলেন ;--কিস্তু পরাজিত রুকসৈন্ত সং দশ জ কয়ে দিছে 

সেণ্ট (পটর্স।গে পালিয়ে যায়! তার ফলে আহাধাভাবে অবসর হছে 

সম্রটকে (ফরতে হয়! চফরবার পথে ভীষণ তুষারপাতে আর অন্তরালে 

অবস্থিত রু;সৈন্দের গপ্ত অস্ত্রে সম্রাটের সমস্ত টদন্ত নষ্ট হয়েছে! চার লক্ষ 

ঠপন্তে মধো--ম জর চল্লণ হাআর আছে আর সব গেছে! 

১ম॥ অবো এক অন্ুতথবর পাওয়া গেছে! সম্রাটের শ্বশুর অন্ত্রয়-সম্ট 
এক লক্ষ টৈন্য নিয়ে সামান্তে অবস্থান করছিলেন। আমাদের সআট যদ 

রুণসয়।য় বিপন্ন হন, তাহলে তিনি সাহাযা করবেশ,- এই রকম কথাবর্তা 

ছিল। কিন্তু আমাদের সম্রাটের বিপদেব স'ব।দ পেয়েই তিনি সমস্ত সৈম্ত 

নিলে রাজধানীতে লে গা্ছন। জনরব এই অস্ত্রিয়-সমুট আগেকার 

অপম নের প্রতিশোধ নেঝ।র জন উপযুক্ত পময় বুঝে_পাচ লাখ সৈন্য 
[শয়ে যু ন্তাআক্রমণ করতে আজাছেন। 

৪র্থ॥ আবার .তা গুনতে পাচ্ছি - রু'সয়া গ।সিয়া-ইংলগ্ড একজ হয়ে ?শ শক 

সৈহ্থা নিয়ে ফ্রম্সেষ দিকে ছাট আসছে । অথচ আমাদের সম্রাট এখনে! 

ফ্রঙ্গেফেরেন নি। হায় কিকুক্ষ ণই সম্রট রুসযু দ্ধ শেমেছিলেন। 

২য় ॥ অচ্ছা,- সম্্রটের শ্বশুর কোন্ মুখ এছুঃসময়ে জামাইয়ের বিরুদ্ধে অন্তর 

ধরবে ছু'ট আসছেন! 

€র্থ॥ ভাঁ-_বড় সমস্থ ই তুলতে ভায়।। এদের আবার শ্বশ্তীর- এদের আবার 

জাম!ই। এ সব স্ব দ্ধ খাতির রাঙারাজড়ারা রাখেন না! মুকুটের জন্য 

এরা সব করতে পারেন ! আমার সমাটের সর্ধণ।শ করবার জনই আন্ত 

সম্রাট কন্তাপান করেছন এট | স্থিব জেনো । 

৩য়॥ আব আমাদের সআট--সমজ্ঞী জেসেফাইনকে পরিত্যাগ করে নিজের 

তাগ]কে নিগ্গে পদদলিত করেছেন,_-এট।ও বলো ! 

৪র্থ॥ হিশ্চন্,-এ কথাকে অস্বীকার কাব! সম্রাজ্ঞী জোসেফাইন সম্রট 

নেপোলিয়াশের সৌগ্াগকাশে গুছ গ্রহরূপে বিরাজ করছিলেন,--সঙ্ত/ট 

নিতান্ত [নিষ্ু'বর মতন তাকে সে স্থান খেকে অপলারিত করে দিয়েছেন--তার 

ফল €ভথ করতে হবেনা? সম্রাটের ওপর ঘে আর এককন সম্রাট আছেন, 

তিশি যে সম্্াঞ্টরও বিচারকর্তী! --এই ষে পতিপরিত্যতা অঙ্জাণিনী 
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জোসেকাইশের জীবন-প্রদীপ অকালে নির্ব্বাপিত হ'লে! - এর জন্য কি সহাট 
জয়ী নন? 

ওয় | ম্যা--কি বললে! জোসেফাইন মারা গেছেন নাকি? 

গর্থ। ০কন-_-এ সংবাদ কি পাও! --আজ টৈকালে যে সংবাদ শহরে" 

প্রচারিত হয়েছে! --তবে সম্সরটের বিপদবর্তীয় সঙ্চলে এমন আচ্ছন্ন যে, 

বেচাবা জেসেফাইনের মৃত সংবাদটা তত প্রমজম!ট হ'তে পারেন শুনলুন, 
সআাটকে একবার দেখবার জন্য জোসেফ ইন মৃত্যুশঘ)ায় ছটফট করে মরেছে _ 
সম্রটের সম অভাগিনীব শেষ বঠধবনি ! 

৩য় ॥ আ-হা-হা-হা-_ অগ্রাগিনী জেসেফাইন । সম্রাটের পরাজয়ের চেয়ে এটা 
যেন বেলী বুকে বাজছে ! আহা । জোসেফ।ইন বিপন্নদের জনণী শ্বরূপণী 

ছিলেন চলে। _ঘবে ফেধা যাক -বাত অনেক হয়েছে। 

গর্থ। চলো। ( সকলের গ্রস্থনণ লবেদবুত দেহে-_ছল্মবেশী নেপোলিয়ানের 

গুবেলা ) 

লেপো॥ শোশো- শোনো শোনো; - নেপোলিয়ান! তোমাব ছুর্ভাগোর 
কাহিনীসমুদয় -শানো) সাগা পথ শু.তে শুনতে এসেছো--আব|র এখানে 
শোণো; সকলের মুখ একই কথা শোনো, _ পত্তিগতগ্রাণ' জোসেফ ইনকে 
বঙ্জন -আমার এই আমধঃপতনের একমত্ত্র কাৎণ। শোনো-শানো--আবে। 

শে(নে-আরে। নতুন সংবাদ শোনো,-_-জ্েসেফ ইন নাই । সমাউ নপো- 
[লিযানকে যে তাকে তাগ কখেছিল সই তাকে -_.শষ দেখা দেখবার জনা 

মৃত্য শষায় সে অঙ্াাগণী মরণের সঙ্গে যুদ্ধ কণেহে।? আমার নামই তার শেষ 
কণম্বর। উঃ-আ'মকি। আমি,ক! মামকি সেই নেপোলিয়।ন-_ 

ত্য আসেক,ইনেব জন] সর্বন্থ তাগ করতে পাবত- জোসেফাইনের সঙ্গ? 

পেলে যে সমগ্র পুথবীব এশ্বধ। পরিত্যাগ করতো --সমর-প্রাঙ্গণে সেনানীদের 

যুদ্ধব বধান দিতে দিতে যে জোসেফ ইনত প্রেমপত্র নিখতো- যু ছ্ধর বিজয়- 

বার্ড সকলের আগে জাসেক।ইনকে আলয়ে যে ধন। হা.-- আম কি সেই 

নেপালিয়ান। - সেই তআজোসেফ।ইনের বিয়োগবাত্ত। শুনে দিবা দায়ে 

আছ,-আমি কি শেহ নেপোলিয়ান 1 হবো ৰ তাই, কিন্ধ কই--কোথ।য় 

আমার সে ধৈধ) -সে সহস--স উৎসাহ! -যে দিন তাকে পরিত্যাপ করি 

স্ষখন সে আমার কাছ থেকে বিদায় শিয়ে চলে যায় -তখন যেন একটা 

একট। বিহু।ও তরল বুকের ১ডত৭ য়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল । আর আজ 



আন্ডিনয় হরহগ 

স্আর এখন--সে তেই শুনে _ধেন-_ ধেন-_বুঝি বৃকটা খালি হয়ে গেল, 

- বুকের ভেতর থেকে প্রাণের অর্দেকটা কে যেন ছিড়ে নিয়ে গেল! তবে 

কি করে খলি--. আমি সেই নেপোলিয়ান! না-না--আমি এখন-সমি এখন 

- উঃ] --পগান্দিত--পলায়িত - সঙগীশুন্ত--সহায়শূন্- একা। আমার 
প্রাণের বাড়া -লক্ষ লক্ষ প্রাণ রুসিয়ার তুষারস্তপে সমাহিত ককে প্র1ণ 

নিয়ে পালিয়ে এসেছি কন্ত এ গ্রাণ নষ্ট করবার জন্য চতুর্দিক থেকে 
অসংখা প্রাণধ।তী "মন্ত্র উত্থিত হয়েছে! বারংবার কঠোর পর্দাঘাতে যাদের 

মেরুদণ্ড শুগ্র কবে দিয়েছ --আ।মাব এ দুঃসময়ে তার সঞ্লেই আহত সর্পের 
মতন ফণ। উদ্যত করে আমাকে দ'শন কবতে আসছে! জমগ্র ফবাসীভূমি 
বিনিদ্রঙাবে আমাব প্রতীক্ষা করছে |! কিন্তু আমাব প্রাণে আয় সে উৎসাহ 

কই। আমাব সেসবসাহসী ষেনাশীবুনদ আম কোথায়? না-আর তো 

এপাবে কালক্ষেপ যুক্তদিদ্ধ নয় ! -_-য”ও হাদয় ভগ্ন, প্রাণ অর্ধছিল তবু-- 

তবু- নেপোলিয়ান--এখনো নেপালিয়াশ। দ্বিধা দূর হও- সন্দেহ চলে 

যাও-_-নেপেোলিয়া আবাব কিরে এসেছে । নেপোলিয়ান- এখনে। নেপো।- 

লিগন 1 (।বগে প্রস্থান মুবাটেব প্রবেশ ) 

মুবাট ॥ দঈাডাও-_ টানা ওঠে লবেদাবৃহদেহ ছদ্মবেশী যোদ্ধা! দাড়াও, 

ঈঢ।ও-_ওতে_ আছিজ্ঞাত্যের উপাপক দাভ্িক জআ্রট! হোটেলওয়ালার 

পুত্রের আহবানে কর্ণপাত করো । তাইতো--এতগুলো কথা এত জোরে 

জেবে বললেম_তবু শুনতে পেলে না! পাবেই বা কি করে! যেন 

উন্ধ।'পণ্ডেব মতন ছুটে চলেছে বাঃ! বেশ হয়েছে--ঠাচট খেয়ে পড়ল 

বুঝ। নানা সামলে নিয়েছে! 'আবার চলেছে! ধরবার চমৎকার 
গুযে।গট। পণ্ড হয়ে গেল | হঁ-গেল। কেগেল? নেপোলিয়ম! কে 

সে? সম্রট- সমগ্র ফরাসী সাআ্াজ্যের সম্রট! কেমন সমাট? থা 

কটাক্ষপ।তে সমগ্র ইয়েবেপ কম্পিত হয়ে ওঠে-ইয়োরোপের প্রত্যেক 

সয়াটের মাথ।র মুকুট নিয়ে যে কন্টুকক্রীডা করেছ্টে। আজ সেই সঙ্কট 

সাধাবণ ব্যক্তির মতন সাধারণেখ পরিচ্ছদ সাধাৎণ ভাবে পথ ধরে ছুটে 

লেছে। "অমন সম্রাটের কেন আজ এমন অবস্থা? আমার জন] --এই 

সাহসী বীর মুবাটের জন্য--অকুতুজ সম্রাটের অন্যায় বাবহারে তগ্রহায় 

প্রতিশোধপনায্বণ হিতাহিতজ্ঞানশুনা এই মুরাটের অন্য! কিন্তু এখন হয়েছে 

ক! এতো তপে।লিয়ানের পতনের প্রাবস্ত মাত! আমার প্রতিশোধ” 



১৪২৪ অভিনয় 

গ্লৃহার এ তে! পবে মাঝ বিকাশ; এখনো-- ( সৈনিকবেশিনী রোছেনের 
প্রবেশ ) 

রোছেন ॥ এখনে! এর বিস্তার আছে--সমাঞ্চ অছে। 
ম্রাট$ ঠিক কথ বলেছ বন্ধু! এখনো বিস্তার আছে-_সমাপ্তি আছে। কিন্ত 

সে সমস্তই তোমার ওপর নির্ভর করছে? নেপোলিয়ানের ওপর এই থে 

প্রতিশোধ নিতে পেরেছি -মে কেবল তোমারই জন্য। তোমারই কৌশলে 

তার টৈনাদল পৎত্রাস্ত হয়ে তুষারবর্ধণ আর কুসের গুপ্ত অস্ত্রে সমাধি প্র! 
হয়েছে] বহ্ছসের তুলনায় তোমার সামর্থ অসীম । 

রোছেন॥ আমার সামর্থের সুখা।তি পনে শুনব) - এপন আমি নেপেো।লিয়ানের 

পতন সব্থন্ধে যে সব সংবাদ পেয়েছি--তাই আগে তোমাকে শোনাব;---তাতে 

তোমার যথেষ্ট লাভ! পানে এখন শ।ম।দেব আব এক মুহুর্ত থাকা কিছুতেই 
সঙ্গত নয়! নেপোলিগ্ান - এপনই নেপোলিয়ান হয়ে ঈাড়াবে। চলে এসে।। 

( উভয়ের প্রস্থান ) 

ভিতীয় গর্ভাঙ্ক 

( সম্বাট-প্রাসাদ--মেবীর শগন-কক্ষ শয্যা সম্রা-পুত্র নান্রুত, পারব অরী 
উপবিষ্ট।। ) 

মেরী॥ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হয়ে গেছে, কিছুতেই আজ আর ঘুম 
আসছে না; আমার ষেন শধ্যাকপ্টক উপস্থিত! কেন এমন হচ্ছে! কেন 

সহজ দুশ্চন্ত। এসে আমাকে আচ্ছন্ন কবছে। _চিস্তারই বা অপরাধ কি? 
সম্রাট বিপন্ন, পিতা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় গবুত, সমস্ত ইয়োরোপ 

আটকে গ্রাস করতে আসছে । এতে যে দুশ্চিন্ত। আমার সঙ্গিনী হবে, 

তাতে আব আশ্চর্য কি! আমি আজ ফরাসী সাম্াজোব সম্রাজ্জী -ফর।সী 

সম্রাটের অ+দবিনী পত্বী; কিন্ত আমি কি সমগ্র ফরাসী জাতির হদসের শ্রদ্ধা 

ভক্তির অধিকারিণী হ'তে পেরেছি । আমার তোতা মনে হয়ন।] আমি বেশ 

জনেছি-জোসেফাইন এ রাজ্যে ঘে প্রতিপত্তি লা কবেছিল, আমি তার 

শতাংশের একাংশও লাভ করতে পারিনি । রাজ্যর অধিকাংশ বাজি 

জোসেফাইনকে দেবীর মতন শ্রদ্ধা করত 1 কিন্তু আমি তো তাদের হাদয়ের 

সেত্রন্ধ। পায়নি । জসেফাইন মন্ছে১ আমার পক্ষে এ আত শখের 

কথা) কিন্ত তাব মণনে পারিসে শোকের ঝঞ্চা বছে যাচ্ছে, তা দেখে 

জোসেফাইনের মএণেও আমার ঈর্ষ। ইচ্ছে - থাক্, এসব কথা আর 
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ভাবব না--এবার ঘুমোবো-_ (ভ্রতপদে নেপোলিযনের প্রযেশ ও মেরীর 
হত্তধারণ ) ২&/1--&+1--কে--কে+. 

নেপো॥ ভীত হয়ে! না সমা্জী-তোমার মন্গত সয়া তোষারই সম্মুখে 
উপস্থিত। (আবরণ বস্ত্র ত্যাগ) 

মেপী॥ সত্তর! সষট! প্রিয়তষ! প্রভূ! --নবজাত সন্তানকে দিয়ে 
তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছি! জম্রাটের বংশগ্রদীপ ওই শধ্যায় সুখে 
নিদ্র। ষ/চ্ছে! 

নেপো॥ কই কই-_নিয়ে এসো-_নিয়ে এসো, সম্রাজ্জী,_-আদার পুত্--আমার 
ংশগ্রদীপ--. (মেপী কর্তৃক লম্্রট-ক্রোড়ে পুত্র প্রদান) --বাপ 

আমার-_-বংদ আমার _ বড দুঃসময়ে তোম।কে কোলে করে আদর করছি! 

আমার মাথাব ওপর বিপদে মেঘ-চতুদ্দিকে নিবিড় অন্ধকার, আর এর, 
যধে) তুমিই এখন আমার একমান্র উজ্জল গুদীপ ! ধর [প্রয়তমে-_বাছা 
আমান ঘুমে কতব! (কাউন্টের প্রবেশ) 

কাউণ্ট॥ সম্্ট! সম্াট। 

নেপো॥ খবর কি কাউণ্ট? 

কাউন্ট ॥ “ক পণর চান সম্বাট? ছুর্ভাগোর দিনে যে সমস্ত খবর যুগপৎ এসে 

উপস্থিত হয় _ সে সম্ডই পুীভূত হয়েছে! 
নেপো ॥ বেশ, -একে একে সমস্ত বলে যাও 

কাউণ্ট ॥ সম্রটকে বিপন্ন দেখে--উপযুক্ত অবসর বুঝে-_রুসিয়া-প্র।লিয়া- 

অন্ত্রয়া-ইংলগু একন্ত্র হয়ে প।রিস ্মবরেধ করতে আসছে! স্পেন আবার 

বিদ্রোহী হয়েছে-_-আবার সম্র'টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। ষমবেত শক্রু- 

নৈস্ের সংখ্যা দশ লক্ষের ওপর । 

নেপো॥ কাউন্ট! রুসিয়ায় রাক্ষপী গুকুতির কবলে আমি আমার সর্ব 

উৎসর্গ করে এসেছি! আজ আমি বড় অসহায়! কিন্তু তবু আমি সেই 

নেপোলিয়ান! আমার দৃঢ় বিশ্বাস -এ দুর্দিনে ফ্রান্সে আমার অন্রক্ত ভক্তের 

অভ্ভাব হবে না! 

কাউ-ট॥ সম্্ট | এবার ঝড়ই বিপদ! 
নেপো & বিপদ কি এই নৃতন দেপছ কাউণ্ট | এমন বিপদ অনেকবার উপস্থত 

হয়েছে] বিপদ আমকে ছাড়তে চান! যখনই একবার শক্রুঠলগ্ত ছিন্তির 
ঝরি-__র।জ্জনৈতক গগন পরিষ্কার পরিচ্ছয় হয়ে ওঠে, পরক্ষণেই আবার সমপ্ত 
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ইয়ির়োগ আবদাজক শ্াপ,করবার অন্ত -মুখ্বা!দন ক'রে অগ্রসর“হয় | কাউপী! 
. আই জাবে--এই সমরসজ্জায় আমার সারাজীবন অতীত হবে) পদে বিনাগা, 

ছু যুদ্ধপরিচ্ছগ, উপাধানে সঙ্গীন ধারণ ক'রে ফরাসী টসস্তগণকে সমস্ত জীবন 

এই ভাবে নিন্ত্রাহীন নিশ। ধাপন করতে হবে, - অন্ত উপায় নাই! ভাবছ কি 

. ফকাউণ্ট 1 নেপোলিয়ান আবার ফিরে এসেছে! নেপোলিক়ানের নামে সমস্ত 

ফ্রাক্দ আবার রণমদে মত হয়ে উঠবে-_-দশ দিনের মধ্যে ওই দশ লক্ষ সৈন্য 

ফরাসী টৈন্যপলের পদতলে বিদলিত হবে! আজকের রাত্রি কেটে থাক্ 

কাউ ! বড় পরিশ্রান্ত হয়েছি,-_কাল প্র।তে স্মাবার নবীন উদ্যাষে রণসজ্জায় 
লঁজ্জত হব। | ণ ? 

কাউণ্ট ॥ ঈশ্বর সয়াটের কল্যাণ করুন । ( নেপে।লিয়ানের প্রস্থথন । শ্বগতঃ ) 

হায়! আজ যদ্দি জননী জেসেফাইন নেপোলিয়ানের পার্থ থাকতো”_তা 

হ'লে ফ্রাঙ্সের বিজয়লঙ্ষষীকে শৃঙ্খলা বন্ধ করে,--কার সাধ্য ? 
তৃতীয় গর্ভান্ক 

(পারিস--সেননিবাস দতদালানে পতাক] শ্রেণী সজ্জিত, দলে দলে টৈন্ত- 

গণের প্রবেশ, পতাকা গ্রহণ ও প্রস্থান । নেপোলিয়ানের প্রবেশ) 

নেপো॥ আমার সাহসী টন্যদের হৃদয়ে উৎসাহের অভাব নেই! পরিপূর্ণ 
উৎসাহে পূর্বববৎ তারা অ।স্র সমরে অগ্রপর! কিন্তু আমর মন্ত্্দল - আমার 

সেমানীগণ আজ নিরুৎসাহ ;- আগে তারা বিনাবিচারে আমার আদেশ 

শিরোধার্য। করত-_এখন তারা আদেশ শুনে তর্ক করতে চার! হায়! আজ 
আমার চিরবিশ্বন্ত, বীরাগ্রগণা ভক্ত বন্ধুদের মধো আমার পার্খে দাড়াতে আর 

ফেউ নেই! , লেন্গ, মেসনো, বাণিয়াব, সেরুরি, ছুগোমি, দেশাই, 

অগোরো, জুনো--সবাস্ট পরলোকের পথে, ভ্রাতৃগণ সুদুর" গ্রেদেশে - পুত্র- 
প্রতি ইউজিন ইটলী3 অন্রান্তরে,-_ মুরাট নিরুদ্বি্ট! বিপদ আঙন্ল-চিস্তার 

সময় নাই,__ স্থল গুধু দেড় লক্ষ সৈন্য আর কতিপয় মাত্র সেনানী | দেখি 
কিহয়! (মেল নে, বাঁরমণ্ড, ম্যাকডোন।ন্ড ও গ্রেকির প্রবেশ ) 

মার্শেল নে॥ সম্রাট! শক্রপক্ষ এই ঘোষণ।পত্র বিতরণ করছে! 

নেপো॥ পাঠ কর- 

নে পইয়ে(বেপের সমবেত শক্তি ঘেষণ করিতেছেন ঘে. ফরাসী জাতির সহিত 

কাহারও শত্রুতা নাই,--কেবল ফরাসী জাতির হায়ের রাজা নেপোলিয়ান 

বোনাপার্টই,আমাের শক্র এবং তীর বিরুদ্ধেই আমরা যুদ্ধ ঘোষণ। ক!রযাদি”। 
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নেপো। ॥ তাহলে ফরাসী জাতি তাদের হায়ের রাজাকে হরঃমুকত করে সমযেত 
শঞ্জিক্ষে আলিগন দান করবে, কেমন? 

নে॥ অসস্তব। জঅমাটের জন্ত ফরাসী জাতি হৃদয়ের শেষ শোনণিতটুকু প্যান 

_ উৎসর্গ কবতে প্রস্তত। 

সেনানীগণ ॥ নিশ্চয় 

নেপো॥ এ কথা দি সত্য হয়, তাহলে নেপোলিগ্ছানের পত্তন নুদুরপরাহত। 
(কাউণ্টের প্রবেশ ) এসো কাউণ্। 

কাউপ্ট॥ সম্রাট? এই নিননক্সা। ডিউক 'অব ওয়েলিংটন ব্রাসেল্স শহরে 

দেড় লক্ষ দৈহ্যসহ অবস্থান করছে,-আর এক লক্ষ পচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে 

প্রুসিয়-সেনাপতি বুকার ওয়েলিংটনের সঙ্গে যোগ দিতে আসছে! ইংলগ 

ও প্রাদিয়া একত্রিত হয়ে সম্তরাটকে আক্রমণ করবে। 

নেপো॥ ( নক্সা নিরীক্ষণ ) _ বন্ধুগণ ! এ যুদ্ধ জয়ের একটিমাত্র উপায় আছে। 

বদি এ উপায় সিদ্ধ হয় তাহলে বলুকার বা ওয়েলিংটনের একটি টসম্ও দেশে 

ফিরতে পারবে গা-সব ধস হবে। - সকলে নক্পা দেখো,--এই দেখ 

ব্রাসেল্স নগর,_ এই স্থাণে ওয়েলিংটন সদলবলে অবস্থিত, ব্রাসেল্সের 

দক্ষিণে এই দেখে! কোয়াটাব ব্র।স নামক প্রসিদ্ধ স্থান; চারদিক থেকে চাবটি 

পান্তা এই স্থানে সংযুক্ত হয়েছে-_-এই পথে ব্ুক!র নিশ্চয়ই ব্রাসেল্দ যাবে। 

_মার্শেল নে! আজ রাত্রেই তু'ম চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী নিক়্ে এই স্থানে 

ধবিত হও--কোয়াটার ব্রাস অধিকার করো । আশা করি, এ কাধাসাধনে 
তুমি সক্ষম হবে। 

নে॥ ময্রাটের আদেশ পালনে আমি সর্বদাই গ্রস্ত, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 

কোর্াটার ব্রাস সম্রাটের অধিকারতুক্ত হপে। 

পেপো॥ এখনই তাহলে প্রস্তুত হও । মনে রেখে! মার্শেপ! কেবল তোমার 

এই কারোর ওপর ফর[সী দেশের ভগা নির্ভর করছে! 

মে॥ সম্ত্রাটেব আদেশ পালনে কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না। (প্রস্থান) 

নেপো | মার্শেল গ্রে।কি ! তুমি লিগ্নি এগরে সন্ত স্থপিন করো; ত্রিশ 
হাজার সৈগ্যা তোমার সঙ্গে থাকবে, বুকারের সৈন/দল এ পথে এলে তাদের 
বাধাদ[ন এবং যুদ্ধের সময় মূল সৈম্ুদলে যে।গদান-- তোমার প্রধান কার্ধয। 

গ্রকি ॥ উমম ' সম্রাটের এ অ।দেশ বর্ণে বর্ণে পালিত হবে । (প্রস্থান) 

নেপো॥ নাশেপ ম্যাক্ভোন[ন্ড! 'সর্লঃ নগরে তোম।র স্থান,বুঙারের 
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গতিবিধি ওপর তুমি লক্ষ্য রাখবে; বিশ হাজার অশ্বীরোহী ভোষ।কে সাহায্য 
করবে,- সার্লর নগরের পার্থ দিয়ে একজন জর্ম।নও যাতে কোছাটার*ব্রাসের 
দিকে থেতে না পারে-_সে দিকে দৃঢ় লক্ষ্য রাখবে 

ম]াক॥ সম্রাটের আদেশে মার্শেল ম্যাকডোনাল্ড সার্লব নগরে সৈন্য প্রাচীরের 

ন্যায় দণ্ডায়মান থাকবে! (প্রস্থান) 
নেপো॥ বারমণ্ড] তুমি আমার সঙ্গে থাকবে আমি ওয়েলিংটনের বিরুদ্ধে 

ধাবিত হবো,-_শত্রুপক্ষক্ষে এবাব এমন শিক্ষ। দে'ব--যে দশ বৎসরের মধ্ো 

তার! অর আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে সমর্থ হবে না। (সকলের প্রস্থান । 

সৈনিকবেশিনী রোহেনের প্রবেশ ) 

রোহেন ॥ ধন্য তুমি নেপোলিয়ান! ধনা তোমার আশা! ধন্য তোমাৰ 

আত্মনির্ভরশীলতা 1 'এযন বিপদে এমন কথ1--হকবল তুমিই কইতে জানো, 

আর জানে এক রমণী সে তোমার গুতিছ্বন্দণী এই রেহেন! হায় 

শেপোলিয়ন ! বন্ধু ভাবে যদি মামি তোমাকে আয়ত্ত করতে পাবতুম 

তাহলে সমগ্র পৃথিবীর ওপর প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কবা বোধহয় আমাদেব পক্ষে 

কিছুম। কষ্টন্র হ'ত না! -_কিন্ত-কিন্ধ তুমি নেপোলিয়ুন _ ন্বেচ্ছায় 

আমার সেই উচ্চ আশায় বাদ সেখেছ--আমার পিতাকে সংসার থেকে 

সরিয়ে দ্িয়েই--আ(মাকে সর্বদ্ধাস্ত করেছ! পদ্দাহতা দলিতা ফনিনী আজ 

সিংহিণীর চেয়েও ভীষণ! হয়ে উঠেছে, -তাবই চক্রান্তে (তামার চতুর্দিকে 

আজ নরকের বহি জলে উঠেছে ;--শসম-সাহসে ফুৎকারে তুম সেই বহি 
রাশি নির্ববাপিত কবতে ঘাচ্ছ--কিন্তু পারবে না; তোমার খুদিন অতীত 

হয়েছে, ছুর্দিনের ঘনাদ্ধকাবে তোম।র অনৃষ্টঅ।কশ আজ সমাচ্ছন্ন ;-_ 
তোমাব পতন আসন্ন! --ওকি-ছুটি পদস্থ "সনানী অতান্ত উদ্দিশ্নঙাবে 

এদিকে ছুটে আসছে যে! "আমাকে কি দেগতে পেয়েছে! ফবাসী ঠদনিক- 
কূপিনী রোছেনের ওপর কি ওদের জন্দেহ হয়েছে । না- আমায় দেখত 

পারনি,-'এখন একটু অন্তরালে থাকাই জঙ্গত (প্রস্থান। সেনাশীর 

পরিচ্ছদে জোসেফাইন ও এলিঞ্জার প্রবেশ ) 

জোসে। এলিজা! এলিজ।! --এই যে আমার গ্রিয়তমের প্রাণ (পেক্ষ। 

প্রিয়তম অজেয় সেনানিবাস! কতবার কত যুদ্ধে এইখান থেকে তকে 

বিদায় দিয়েছি__লক্ষ সৈন্যের প্রাণোম্ম।দিনী ওজন্িনী উৎসাহবাণী শুনে মুখ 

হয়েছি । কিন্তু গ্রলিজ।! _-লেই সেনমিবাংসর আঙ্ষ এমন শোচনীয় অবস্থা 



কেন? ওই দেখ. বিশাল গ্রজন খেন কি একট! ভবিস্তা' বিপরদ্ধের সয়ে 

হিযম।ন হয়ে দাড়িয়ে রয়েছে! -ছ্র্গ দৈনাশুলা,__নগরধানী শোকে আচ্ছন্ন! 
প!রিসের এমন মৃত্তি তো আর কখনো! দেখিনি এলিজা!| দেখে শুনে প্রাণ 

কেদে উঠছে, ছন্মবেশ রক্ষা করা অসহা হয়ে উঠছে $ মনে হচ্ছে- আমার 

সম্বন্ধে লোকে য! শুনেছে_ তা সতা হওয়াই ভাল ছিল! মৃতু!র মিথা 
আবরণের চেয়ে মৃহ্যার কোলে শ্বচ্ছনে৷ হঙ্গ ঢেলে দেওয়াই বুঝী আমার পক্ষে 
সঙ্গত ছিল! 

এশিঙা ॥ ভগ্ম! দারুন দুশ্চিন্তা তোমাকে মুতার কোলে ঠেলে ফেলে দিয়ে-: 
ছিল; কিন্তু মৃতু! তোমাকে কোল দেয়নি, আদর ক'রে কোল থেকে নামিয়ে 

দিয়ে সে চলে গেছে! কেন গেহে জানো ? এখনো তোষার অনেক বর্তবা 

পড়ে আছে,- সে সব কর্তব্য পালন করবে ঝলে! বর্তব্য পালন করুতে এসে 

এখনই ঘ€ শেংকে আম্মগারা হও, ভগ্ন, তাহলে পরিণাম কি হবে? 

জে ॥ এলিজা_বুঝ সৎ- জনি সব,_-কিস্ত মনকে যে বোঝ তে পারি না, 
এলিজ।! আমার পাশ দিয়ে_ মামার-আম্াব-ম্বামী, হট-ম্বামীই বলব 

- আমার ম্বমী চলে গেংলন ! আমি- দাড়িয়ে বইলুম-_পুতুলের মত স্থির 

হয়ে একধাবে দাড়িয়ে রইলুম-- একট! কথা কইতে পারলুম ন1- একবার মুখ 
ফুটে বলতেও পাব্লুম না--ওগো, আমি মরিনি_ বেচে আছি, তোমার 

সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তেঘনই কে যুক্গকালে বিদায় দিতে এসেছি--তুমি 

একবার উাড়াও !'_ বলতে গেলুম-_চেষ্ট,ও কংলুঘ--কিস্ত মুখ বাদী হল--. 

ভিহব য় জড়তা এলো বলতে দিলে না-নিথর ভাবে দীড়িয়ে রইলুয,--তিনি 

চলে গেলেন! --এলিজা! এলিঙ্ঞা! যিন দ্রিবারাত্রি কাছে কাছে 

থাকতেন-_ যুদ্ধে গেলে-রণস্থল থেকে পত্র লিখে সংবাদ দিতেন,-_-ড় বদর 
পরে তীর সঙ্গে এই আবার সাক্ষাৎ! 'এলিজা! আমি তে। রমণী, আমার 

হয তা রমণীর হদয়+_কত "সার সয়! নানা এলিজ1_ সইবে-_-সইবে 
-'সইতে হবে-না সইলে চলবে কেন? ছুঃখের ভারে কর্তব্য ভূলে 
যাচ্ছিলুম' এলি! জমর শ।সন্ন_সন্্রউ বিপর! যদি এযু,দধ পরাজয় 

হয়--সমন্ত পারিস বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীদের চক্রান্তে শত্রুর পদণলে আত্মুদরর্পণ, 

করবে_সঅট বন্দী হবেন! এপি! ' আমার পুর ইউর্ধন ইটলীর বাজ, 

_ আমার ক্ামংতা লুই নেপল্:স রাজত্ব করছে_ স্পেনে-হুলাপ্ডে-পোর্ডগালে- 
জেনোয়ায় সম্রাটের ভ্রাতৃগণ রয়েছে, সন্ত এ বিপদে তাদের রাডেটী 1 
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অলিজা! কারা বিশ্বাসী দত পাঠিয়ে তাদের সংবাদ দোৰ, তারপর 
আমরা ৃদ্ষক্ষেত্রে গিয়ে সআাটের দাহাধা করবো। চল এলিজা,_ আর দেরী 

ৃ করে কাজ নেই। ( উভয়ের প্রস্থান । রোহেনের পুনঃ প্রবেশ ) 

রোছেন॥ ওরে সর্বনাশী|, তুমি এখনো বেচে আছ-মরনি] আজ পুরুষ 

সেজে দমাটের মন যোগাতে এসেছ ! মনে করেছ বুঝি--দম্রাটকে চেষ্টা তত 

করে বিপদমুক্ত করে-_নিজের বাহাছুরী জানিয়ে সহম। আত্মপ্রকাশ করবে-_ 

সম্রাটকে আবার গ্রাস করবে।' - দাড়াও স্ববনাঁদী _ তোম।রো আশাপথ 

আমি সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ করে দিচ্ছি! নেপোলিয়ানের কোয়াটার ব্রাস আর 

তোমার সংবাদ প্রদানে বা।ঘাত-_-এই ছুটি কাঙজ্জ করতে পারলেই আমার 

কার্ধা সিদ্ি--বাস!! (প্রস্থান) 

চতুথ গর্ভাঙ্ক। 

( ব্রাঃসল্ন, _বল-রুম । রিচমণ্ডের ডিউক-পত্তী, ডিউক অব ওয়েলিংটন, 

পদস্থ রাজকশ্মগারীগণ্, সজ্জিত। মহিলাগণ ). 

ডিউক-পত্বী॥ নেপে|লিয়ান বোনাপার্টের পতন হবে--এই আনন্দে আমি এই 
বল-নাচের আয়োজন করেছি। যে দিন বোন।পার্টের পতনের সংবাদ পাঁবে! 
_সেই দিন থেকে আমি উপরুর্ণপরি সাতটি নাচ দোব। 

সকলে ॥ ধগ্যবাদ!. ধন্যবাদ! 
ওয়েলিংটন ॥ মাননীয়া ডিউক-পত্বীর কর্তবজ্ঞানের প্রশংস। লে মুক্তক্ে 

করছি! নেপোলিয়ান বৌনাপার্টের পতন যে এবার নিশ্চিত তাতে আর 

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। | 

সকলে॥ সাধু! সাধু! 

ভিউক-পত্বী॥ এইবার তাহলে নৃত্য অস্ত হোক। 

ওয়েলিংটন ॥ নিশ্চর। আপনিই আমার নৃত্য-সঙ্গিণী । 
ডিউক-পত্বথী॥ আমি এতে ধন্ত হলুম ।-মহাশয়গণ ! আপনার! সকলে 

সঙ্িশী-নির্ব্বাচন করে নিন_ন্ৃতা আরম্ত হোক। ( নেপথ্ো--এঁকাতান 
বান ;-_সঙ্গিনী নির্বাচন, বল-নৃত্য আরম্ভ । নেপথ্যে- তৃর্যাধবনি ) 

সকলে ॥ ( সবিল্ময়ে )-:এ কি] : 

আলিং ইটন॥ আমি জানতে চাই_-কে এমন সময়ে তুধানাদ করছে! তৃ্ধ- 

হতে নৈনিকদেশিনী রোহেনের প্রবেশ |) ূ 

রোছেন॥ “লা করেছি ।_আর করেছি এই জন্য -:নেপোলিয়ান ঝোনাপার্ট 
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বেলজিযমের হ্বারদেশে উপস্থিত! (পুরুষ ও মহিলাগণের আতম্ের অন্থা- 

ভ্ভাবিক '্তিনর 11) 

ওয়েলিংটন ॥ ক]-")-বল কি! বোনাপাট” বেলজিয়মের স্বায়দেশে ! 

বলকি-বলকি !! 

মহিল।গণ ॥ বোনা--বোনা--বোন। এসেছে! কোথায় যাব? কোথায় যাৰ ? 

ওয়েলিংটন ॥ গত শীদ্র এত নিকটে! বোনাপাট” বেলজিয়মে |-তুদি 

কি করে জানলে ? 

রোহেন ॥ খ্বচক্ষে দেখে আসছি |_কিন্ক সেনাপতি, বোনাপাটের নামে বুচ্ছা 

য।ওয়! এই সব বীরাঙ্গনাদের পক্ষে সম্ভব ও স্বাভাবিক! কিন্ত আপনি 

ডিউক অব ওয়েলিংটন_ নেপো।লিয়ানের পতন আপনার ওপর নির্ভর 

করছে ১--বোনার ন।মে এভাবে বিচলিত হওয়া আপনার পক্ষে সঙ্গত নয়। 

-যুদ্ধস্থলের এই নক! দেখুন ।-_নেপোলিয়ন খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যুদ্ধদজ্া 

করেছে বটে»--কিস্ত বিশ্বাসঘ।তক সেনাপতিদের ষড়যস্তর তার সমন্ত উদ্তম 

পণ্ড হবে। নেপোলিয়ান স্বয়ং আপনাকে আক্রমণ করতে আসছিল, বিস্ত 

তার পার্খশচর বাবমণ্ড বিশ্বাসঘ!তক্তা করে বুকারকে সমস্ত সংবাদ দিয়েছে, 

ফলে ব্লুকার লিগ্বনতে এসে নেপোলিয়!নের পথ অটক করেছে। মার্শেল 

নে নেপোলিয়।নের আদেশে কোয়াটার-ব্রাস অধিকার করতে আলমে,_এই 

কোয়াটাব-ব্রাসের উপবই উভয় পক্ষের জয়-পরাজয় নির্ভর করছে! আর 

আমার কিছু বলবাব নই সেনাপতি, কোয়াটার-ব্র।স- কোর়াটার-ব্র!স !! 

ওয়েলিংটন ॥ সাহসী বন্ধু! সহজ ধন্যবাদ তোমাকে |! তুমি আমার বিশেষ 
উপকার করলে !! দ1ও--দ1ও তোমার তুর্যা-- ( রোছেনের নিকট হইতে 

তূর্য লইয্া ঘন ঘন বান, সবেগে ফেনানীদের প্রবেশ) সজ্জত হও-_ 

সজ্জিত হও--এখনই এই দণ্ডে)--বোন।পাট সন্গিকটে,- সজ্জিত হও!| 

পঞ্চম গরভ,হ্ক। 

(লিগনি-গ্রাস্তর। নেপোলিয়ান, কাউণ্ট ও বারমণ্ডের প্রবেশ ) 

নেপো॥ ব্ুক্কার কেমন ক'রে এত শীত লিগনিতে এসেছিল? শিশ্চয়ই সে 
ফোন রকমে আম।দের গত বিধির সংবাদ পেয়েছিল | ষই হোক-- আমর! 

যুদ্ধে জয়লাভ করেছি,-ত্ুকার পলায়ন করেছে। (মার্শেল গ্রে।কির প্রবেশ ) 

প্রোকি।॥ সহগাট ! এ ধুদ্ধে বিশ হাজার প্রুপীর-৫সন্ত বন্দী -হয়েছে। 
নেপে। ॥ উদ্তঘ হয়েছে; _মার্শেপ থোকি | তুমি তোমায় সথন্ত যৈস্ত নিষে 
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পলারিত ত্ুক্কারের অনুসরণ করো; ওয়েলিংটনের সঙ্গে বুকার যাতে যোগদান 
না করতে পারে _সে দিকে যেন তোমার দৃঢ় লক্ষ্য থাকে; কিন্তু আথার 
আদেশ পাবামাত্র সর্ব কর্ম তযাগ ক'রে তুমি আমার সঙ্জে যোগদ!ন করবে। 

গ্রোকি ॥ উত্তম। (প্রস্থান) 

কাউণ্ট ॥ সম্রাট 1! কোনো বিশ্বাসঘাতক ব্ুুক্কারকে নিশ্চয়ই আমাদের সমর- 

সজ্জার কথ। বলে দিয়েছে । এ সম্বন্ধে আগে একটু সন্ধান নিলে ভাল হয়। 

নেপো॥ কাউন্ট! বুঞ্ধিমান হয়ে এ সময়ে তুমি এক্থা বলছ কেন? বিধি- 
লিপি সর্বরই বলখান। বিধ।তা যণ্দ বাদী না হন._-বিশ্বাসঘ।তকের সাধা কি, 

কিছুমাঞ্র অনিষ্ট করে! (দু'তের প্রবেশ ) 
দুত॥ জত্াট। মার্শেল নে কোয়টার ব্রা অধিকার করেছেন 
নেপো॥ বাস্ তবে এযুদ্ধজয় করেছি! ক্চায়াট।র ক্রাস পাওয়া গেছে__ 

তবে আর চিস্তাকি! কাউণ্ট! এ যুদ্ধ জিতেছি! এইবার ওয়াটারলুর 

ওপর দিয়ে ওয়েলিংটনের সম্মুখে গিয়ে সিংহনাদ করব; একটিও প্রাণীক্কে 
জীবন্ত ফিরতে দাবনা । কর তুর্যাধবনি-- এইবার ওয়াট!রলু। 

যষ্ঠ গর্ভ।স্ক 
(কোর়।টার-ব্রাসের উপক্, টৈম্তগণ নির্দরিত, _মার্শেল নে উপবিষ্ট ) 

নে॥ তাই তো -কাজটা কিন্তু ভাল হলনা 7--ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগে--বজ্ বঞ্চার 

ডেতর দিয়ে উন্নন্তবৎ দীর্থ পথ ছুটে এসে দৈগ্দল ক্রমশই অবসর হয়ে পড়ল 

ষে-এখান থেকে আর এক পাও এগোতে চাইলে না। তার্দের অবস্থা দেখে 

কঠোর আদেশ করতে আমিও কেমন কুষ্টিত হলেম ;--আমাগ সম্মতি বুঝে 

সকলেহ উন্মুক্ত প্রান্তরে দেহভারন্তত্ত করে দিলে! __এখন মনে হচ্ছে 

এখানে বিশ্রাম করতে না দিয়ে - কোয়াটর ত্রাসে গিয়ে একেবারে বিশ্।ম 

করলেই ভাল হত চরের মুখে সংবাদ পেলেম--এখনও কোরয়।টার-ব্রাসের 

ঝ্রিসীমার মধ্যে শত্রু সন্তেব 1চহমাত্রও নাই,--তাই উৎসাহ ভরে কোয়।টার- 

ব্রাস অধিকার কণেছি বলে সঙ্জাটকে সংবাদ দিয়েছি। সৈশম্তগণ সারারান্তরি 

বিশ্রাম করেছে প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই--.আর কেন--এই বার-_ 

( চরের প্রয়বশ ' ) কি সংবাদ শত্রসেনার কোনও চিহ্ন দেখতে পাওনি 

নিশ্চয় ? 

চর সেনাপতি! ফোরাটার-ত্রাস পাবার আর কোন আশা নাই! 

নে | রায় বলিল কি--কোয়াটার*ব্রাস 
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চর॥ ডিউক অব.ওয়েলংটন কোয়াটার-ব্রাপে উঠেছে! 
নে॥ র]--কেয়াটর-ব্রাসে ডিউক অব ওয়েলিংটন !-_হায়--কি' ছুর্লত 

মূলো কেক ঘণ্টার বিশ্রাম ক্রয় করলেম। সম্তরটকে কি বলখো--কি উত্তর 
দোব--কি করে মুখ দেখাব _কি টকফিযৎ দেশ! -( তৃর্ধাধবনি করিয়া সঙ্গিহত 
শারিত দৈন্ুদের পদাঘাতপূর্বব *) ৩5, অপদ্্থগণ! কর়েক ঘণ্ট। 

বিশ্রাম করে ধেখু কি সর্বনাশ করেছিস! এ বিশ্র মের মুল্য-_ সম ট নেপো- 

লিয়নের সিংহাসন -জীবন, ফরাসী সাম 'জ্যেরর গৌরব, জাতির স্বাধীনতা | 

টপন্তগণ! শক্রণৈন্ত কোয়াটর-ব্রাম অধিকার করেছে,-কিস্ত এই 

ককায়।টার-ব্র'স ফিরিয়ে নেওয়! চাই,_-এর জন্য সর্বস্ব পণ,- ওই কোন্নাট।র- 

ব্রাস ওই অদূরে কোয়াটার-ব্রাস -ওই কোর।টার ব্রাস চাই! 

সৈন্তগণ ॥ কোয়াটার-ব্র সচাই || কোয়াটার-ত্রাম চাই! 

সপ্তম গর্ভ সব 

( ওয়াটারলু এণস্থল। দৃংপীনহত্তে নেপে।লিয়ান । ) 

নেপো ॥ এ কি রকম হল! আমর আপবার পুবর্বই ডিউক অব ওয়েলিং- 

টন ওয়ট[বলুব শ্রেষ্টস্থান অধিকার করে পৈন্স্থপন করেছে! অথচ 

মার্শেল নে বন্ুপু্বব কোয়াটার-ব্র।স অধিকার করে বসে আছে। ওয়েলিংটন 

মার্শেল শে'র চক্ষে ধূলি দিয়ে অনাদ্াসে ওয়াটাংলুতে অদৈস্তে চলে এলো! 
আশ্চর্য |! (মার্শেশ নে'র প্রবেশ) একি মাশেল নে। কোয়াটার-ত্রাসে 

তুমি অবস্থান করছিলে অথচ আমার আসবার পুর্ব কোয়াটর-ব্রাসের ওপর 

দিয়ে ওয়েলিংটন কেমন ক'রে চলে এলো মার্শেল? 

নে॥ সম্ট ! মহিমাময় সআট ! আমি আপনার পদতলে বক্ষ প্রলারত 

করে বসেছি; আপনি অঙপন।র তরঝ/ররি নিষ্কোধিত করে--এ বক্ষ ব্দীণ 

করে দিন। 

নেপে৷ ॥ হয়েছে কি মার্শেল! তুমি এরকম করছ কেন? এসব বথাই ধা 

বলছ কেন 2 

নে॥ সআট! আমি কোয়াটার-ব্রস অধিকার করতে পারিনি! কোস্ট র- 

ব্রাসের উপকঠে'এসে সৈন্তগণ বিশ্রামের জগ্ত অধীর হয়ে ওঠে, কোর়াটার- 

ব্রস ধখল কর অনায়।সসাধ মনে করে-আমি সম্রাটকে দখলের সংবাদ 

দিয়েছিলেম। বিস্ত যখন আমরা বিশ্রাম কছিলেম--ওয়েনিংটন তখন 
কোাটার-ব্রাস অধিকার করে? বিশ ছাঞ্জার সৈগ্রের প্রাণের বিনময়েও আমি 
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'কোয়াটার-ভ্রাস পুনদরথল করতে পারিনি। 
স্পা |. ঃ--একট। প্রবল আশা ঘটনার শোতে এভাবে তৃণের মতন সে 

গেল! -যাকৃ-ষাকৃ--মার্শেল! -তোমার অবিষৃদ্তকারিতার জন্ত এখন 

'ক্ষেপ বুথ!। সাহস অবলম্বন করে!-য।কু কোয়াট।র-ব্রাস”_নেপোলিয়ানের 

উদ্ভম-_নেপো।লিয়ানের রণকৌশল--নেপে।লিয়ানের ক্ষিপ্রতা তো এখনে 
যায়নি! নেপোলিয়ানের ভূবনবিজয়ী- ইম্পিরিয়াল বাহিশী তো এখনে 

মরেনি; যাক কোয়াটাব-ব্রাস! -মার্শেল নে! আমার ইনম্পিরিয়াল 

মৈন্তদল বাতীত সমস্ত সৈন্তকে এখনই এই পথে ফিরিয়ে ফেলো--ওই শুকৃনো 

খালের ওপর দিয়ে সমস্ত কামান টেনে নিম্নে ওই ব!ধেব ওপর স্থাপিত করো-- 

তাহলেই আমরা জয়লাভ কবব-নিশ্চমই জয়লাভ করব-_সদ্ধযার মধে)ই 

ওয়েলিংটনের সমস্ত দৈন্তকে ধবংস করতে সমর্থ হবো। (মাশেল নে'র 

প্রস্থান ) _-ধালেব এই খধেব ওপর থেকে যগন সহআ্র কামান অগ্নেবৃষ্ি 

করবে--তখন সমস্ত সৈন্ত'নিয়ে স্বয়ং সংহাবলীলা উপস্থিত কবব , (প্রস্থান 

বারমণ্ডের গ্রধেশ ) 

বার। এক দকে কর্তবা পালন,-__'্অন্থ 'দকে প্রবল প্রলোভন -_- ইট$লীর 

সিংহাসন ! এ প্রলোভন দমন করা অসম্ভব! প্রলেভনে পড়ে শক্রপক্ষকে 

সমত্ত তথা বলে দিয়েছি; মার্শেন গ্রোকিও আমার অবস্থাপন্ন হয়েছে,-_ 

স্পেনের মুকুটের লোভে সেও বিশ্বাপঘ। তকতা করতে সম্মত হয়েছে,_-মার্শেল 

মা।ংকডে নাল্ড ও গদি আমাদের পন্থ। অবলম্বন করেছে! --কিন্ত এততেও 

বুঝিব! সম্রাট অসাধাসাধনণ করে! -ওকি--সমন্ত কামান নিয়ে সম্রাট- 

সৈগ্ত খালের তেতব নামছে যে! সর্বনাশ,-খালের ওই বধের ওপর 

কামান স্থাপন কর|ই দেখছি জম্াটের অভি প্রায়! ওখানে যদি নিরাপদে সহশ্র 

কামান স্থাপিত হয়--তাহলে সমস্ত সৈন্য নিরে ওয়েলিংটনকে যে এক ঘণ্টর 

মধ্যে স্থানত্যাগ করতে হবে ! - ওক্ষেলিংটন এখনো নিশ্েষ্ট এখনে! আক্রমণে 

উদ।সীন! আশ্চর্য্য 1 নাঃ -এখনই তীকে সংবাদ দেওয়। কর্তবা ।-- 

একি! হঠাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে উঠল! উঃ-কি ভয়ঙ্কর মেঘের ঘট! | 

ভীষণ দুধোগ | বজ্াঝঞা- প্রবল বর্ধণ !--কিছুই লক্ষ্য হন৷ যে--বুঝি 
বা এ দুখ্যোগ - শক্রশিবিরে আমাব গমনের সহায়ত! করবার অন্ত | (প্রস্থান । 

নেপোলিয়ানেও গ্রবেশ।) 

'লপো॥ গখক্কর ছুষ্যোগ ! ভীষণ হর্ষণ 1 বঝ|রিব্ধণের সঙ্গে সুদ অগ্নিব্্ষণ 
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আরম্ত হয়েছে !_-( শেপখো কাম।ন-গঞ্জন )--সানাস্ নার্শেদ নে! সাবাস 
ফরাসী অশ্বারোহীগন ! -শক্রসৈন্ত টলনল করছে ।--শীত্রই স্থানতাগ করবে! 
--কামান_-কামান-_দাগে। কামান-- এখনো কামানগুলো উঠল না যে! 

- কটি কামানেই শক্রসৈনা অস্থির, সমস্ত কামান বাধের ওপর উঠলে-_. 

এতগ্ষণে শত্রুদল অস্থির হয়ে উঠত! আমাকে আক্রমণ কবতে শত্রুদের 

সাহস নেই--তারা আত্মধক্ষ! করছে মাত্র।__কামান-- কামান, ওক _ 

দেখতে দেখতে শক্রব কামানশ্রেণী যে ঘুবে এলো শত্রুর অগ্নিবর্ধণ যে প্রবল- 

তব হয়ে উঠল । কামান-_-কামান - ফর।সী অশ্বারোহীদল দলে দলে শত্রুর 

কামাণে ভূসততত হচ্ছে,_-কাম।ন-কামান--( কাউন্টের প্রবেশ ।) 

কাউণ্ট ॥ জন্ত্রাট। সর্বন'শ হয়েছে! প্রবল বর্ষণে খালে জল অমে গেছে-_ 

শয়ঙ্কব নদ হয়েছে কাদায় কামালের সমস্ত চাকা বসে গেছে- যোগ 

বুঝ শক্রুসৈন্ত কামানশ্রেণী লক্ষ্য করে তোপ দাগতে আস্ত কবেছে ! 

নেপো॥ কাউন্ট। বিধাতা বাদী হয়েছে,_ সমস্ত আশ।ই একে একে বিলুগ্ট 

হচ্ছে। উঃ একি মর্্মতেদী দৃ্ঠ! সব যে গেলো এক পশলা বুটিব 
জগ্চ অমাব পব যে -গলো। এক পশল৷ বুষ্টির জন্য ইয়োরোপের ভাগ্যচক্র 

বুঝ ঘুবে গেলে। ! উঃ--এ কি অৃষ্টর তাব্র পবিহাস! - না, এখনে অ।মি 

নর!শ হইনি, এখান। আমার ভূবনবিজয়ী দেনা অতুল বিক্রমে দণ্ডায়মান ! 
কাউণ্ট। আমি স্বয়ং কামানব চাকা চালাবেো--সমতরটকে এ কাধে। ব্রতী 

দেখশে-_অনৃষ্ট স্বয়ং সম্রটের পক্ষ অবলম্বন করবে |-_কাউপ্ট! মার্শেল 

গ্রে(ক- মার্শেল ম্যাকডোনান্ড সংবাদ দাও--সংবাদ দাও--দৃতের ওপর 

দূত পাঠাও,-__তারাই আমার শেষ ভরস 1 (বেগে প্রস্থান) 

কাউন্ট ॥ সমাট স্বয়ং কামানের চাকা ঠেলতে ছুটলেন দেখছি !--ওট্গিকে 

যুগল মার্শেপের সংবাদ কি? বহৃক্ষণধরে তো তদের আহবান করা হচ্ছে 

--অথচ" দর্শন নেই কেন? তাদের সন্ধান আগে নেওয়া কর্তব্য এর 

ভেতর বিশ্বাসঘাতকতার বোটকা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে ।-_ (গ্রস্থান। পট 

পরিবর্তন--রণস্থলের অপর পার্থ। খালের কর্দমে কামানসমূহ অগ্ধ "প্রোথিত, 

_-গোলন্ধাজ সৈম্তগণের কামান তুলিবার চেষ্টা, দুর হইতে শত্রুপক্ষের 
গোলালমূহ পতন ) 

মার্শের পে ॥ €৮এশখ। সঙ্াটের বচন গুনতে পাচ্ছ কি? তোল--.তোল 

কাযান,--এই কামানের ওপর সমন্ত নির্ভর ক'রছে। ৮ 
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সৈশ্তগণ॥ তোলো- তোলো তোলেো- (নেপোলিয়ানের প্রবেশ ) 
নেপো ॥ কামান -কামান! বৎসগণ! আরো উৎসাহে কামান টানেো-- 

তোমাদের সম্রাট এ কার্য তোম।দের সাহাধ্য করবে। 

সৈম্চগণ ॥ সম্রাটের জয় হোক !! 

নেপো। ॥ এসো--সকলে মিলে চাক ঠেলি-__ 

নে॥ সম্রাট! সম্রাট! ক্ষান্ত হোন-_-ওখানে প্রত্যক্ষ মৃহ্ু,-_-আপনার ওপর 

সমস্ত ফর।সীদেশের ভাগ্য নির্ভর করছে! 

নেপে।॥ না মার্শেল,-- ওই কামানগুলোর ওপরই এখন ফবাসীদেশের ভাগা 

নির্ভর করছে! ওই কামানগুলেো তোল চাইই-_- (সহসা কতিপয় গোলার 

যুগপৎ পতন, বারুদে অগ্নিষ্পুট নিবন্ধনু সমস্ত কামানসমূহ বিধ্বস্ত হইল ) ঝস্ 

-সব চুকে গশো। মা্শেল! এইবার ভ1গ,পণীক্ষাব শেষ অবসর! 

চালাও আমাব ইম্পিবদ্বেল বাহিনী ! _-আমাব ধিশ্ববি্মী প্রিঘ্তম বাহিনী | 

আজ তোমাদের আত্মতাগের মহাদিন ! শক্রপক্ষের গোলাবৃষ্টি ভেদ করে 

-আজ তোমাদের শক্ররেখায় প্রবেশ করতে হবে! (তুর্ষ)ধর্ন ইম্পের্যিল 

সৈন্তদলেব প্রবেশ ও অভিযান ) 

সকলে ॥ সম্রাটের জয় হোক। সন্মাটের জয় হোক! 

নে॥ চল ভাইসব। অআগ্মেবুষ্ট ভেদ করে শত্ররেথায় গিয়ে আমরা সমাটের 

সন্মান রক্ষা কবি। (প্রস্থান । 

শেপো ॥ সৈন্তগণ ! *তামাদ্দে সম্রাট আজ এ যুদ্ধের দর্শহ নন--আজ পঅট 

-তামাদের সঙ্গের সাথী! আজ আস্রাট নেপোলিয়ান বোনাপাটি স্বয়ং যুদ্ধ 
করবে, -০ক শাহ যোদ্ধা এসে সম্(টেব সমরসাথী হবে। (বেগে গ্রস্থান। 

পট-পরিবর্তন, যুদ্ধস্থলের আব এক পার্থ ডিউ$ অব ওয়েলিংটন ) 

ওয়েলিংটন ॥ (দৃবপীন কষিতে কষিতে) নেপোলিয়'শ বোনাপ্র ইন্পি- 

রিয়েল গার্ডের নাম শুনেছি,_ যুদ্ধ কখনে। গ্রত্াক্ষ করিনি; আজ এদের যুদ্ধ 

দেখে আস্তত হয়েছি! এবা মানুষ -না রাক্ষস! অগ্রিবর্ষন তুচ্ছ ক'রে 

বারংবার আমার অব্দ্র+ৎৎ মটল সৈন্বেখায় কঠোর আঘ।ত করছে,--পঞ্চশত 

কামান যুগপৎ অগ্রিবুটি ফরেও ওদের বিমুখ কগতে পারছে না! দলে দলে 

বিধ্বস্ত হচ্ছেঃ_-আখার দলে দলে এসে তাদের স্থান পুর্ণ করছে, তাদের 

অবার্থ গুলতে পলকে পশকে আমার শত শত সৈন্ত নিহত হচ্ছে! তবু 

ওদের শ্টোপধান দৈবদুদিপাকে ্ধ্বন্ হয়েছে,।-নইলে একটি £সম্তও এতক্ষণ 
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থাকত কিনা সন্দেহ! ওকি- আমার দক্ষিণের সৈহুদল যে তেঙ্গে পড়ল -. 
সমন গৈগ্/শ্রণী যে দেখছি একাস্ত অধীর হয়ে উঠছে! বারমণ্ড কোথায় 

গেলে।--কি করি--উপায় কি! বুকার না এলে সব যাবে--এবটি সৈগ্তও 

থাকবে না! উঃ-কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ--কি ভীষণ যোদ্ধা! নেপোজিয়ানের এই 

ইম্পরিয়েল টৈন্যদল ! যষায়- যায়_-সবযায়-_ সব যার,-হয় বুস্জার, নয় 

রাজ) ছে ভগবান ! দুটোর একট। কিছু আন্গমুক। হয়রুক্টার, নয় রাত্রি!!! 

ওই দুরে সৈম্ত দেখা যাচ্ছে। উদ্ধার মতন ছুটে আসছে; যদি এর! শত্রু হয়, 

তাহলে এইখানেই আম(দের.আজ সমাধি; আর দ্ধ বুক্কার হয়, তাহলে 

আয়ের আশা করতে পারি!-_ কে ওবা-শত্র ন। মিজ্র--শত্র না 

মিত্র,--৩:--এদিকে সব যায়-_পরাজয় নিশ্চয় ;- ধন্য ভগবান-- ধন্ত তুমি ;-_- 

বুকববুসার- সাব - এসো--এসে'--এসো কন্ধু- এসময় তোমারর লক্ষ 

টনের সাহ।যা বড় মূলাবান ! এসে'-_-এসো বন্ধু! (রুক্গারের প্রবেশ । ) 

বুষ্টার॥ ঘটনাচক্রে "মামার অতান্ত বিলম্ব হয়ে গেছে,_ কিন্তু আমি অয়- 

পরাজয়ের ঠিক সন্ধক্ষণেই এসে উপস্থিত হয়েছি; আমার সহষে'গী বুলে 
শত্রুর বামপার্থ আক্রমণ করেছে আনুন আমরা এবার পুর্ণ উৎসাহে 

সুগ্নেছাম টৈনাগণকে উত্তেজিত করি। আমাদের জয় শিশ্চত। 

ওয়েলিংটন ॥ চলুন চলুন-আর এক মুহুর্ত বিলম্ব নয়,_এধনো জয়ের পক্ষে 

আমার জন্দেহ আছে। চলুন,-ওই দেখুন-_শত্রসৈনা সমান উৎসাহে 

যুদ্ধ চালাচ্ছে । চলুন_দ্লুন। (প্রস্থান। পট পরিপর্ভন - যুদ্স্থলের 

অপর পর্থে। নেপোলিয়ান |) 

নেপো॥ ব্লঙ্গার এসে পৌ.চছে।_ আমার একজন সাহসী সেনানী বিশ 
হাজার সৈন্য নিয়ে তার অনুসরণ করেছিল, আব একজন সেনানী বিশ 

হ!জার সৈন্য নিয়ে তার পালাবার পথ রুদ্ধ করে বসেছিল,_কিন্ধু ব্রস্থার, 

নিরাপদ্দে ফিরে এমে মহাসন্ধক্ষণে রণক্ষেঞ্রে উদয় ছল,- অথচ আমার সেই 

₹ুই সাহসী সেনানীর চিহ্নমাত্র লেই। নিদ্ঘতির এমনই শির্ধবন্ধ! অনৃষ্টঃ 

এমনি উপহাস! হা-ব্রুক্ার এসেছেশ-ঞএমন সময সে এসেছে- যপন 

ওয়েলিংটশের সৈণা-তরণী সমরসমুদ্রে একেবংরে ডুবে যচ্ছিল,_ কারের 

সাহাধা পেয়ে তারা আবার গ!-ভাসান দিয়েছে । লক্ষ নৃহন সৈনোর সমাগম! 
অ।মাণ ঠৈন্ধগপ আর কতক্ষণ স্বথিঘ থাকবে! সব পড়ছে--একে একে পড়ছে 

_ শতে শতে পড়ছে- সহশ্ত্রে সহম্রে পড়ছে! উঃ--কি পতন--কি পতন! 
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»স্এখনো বদি গ্রে!কি অ।সে -এখনও যদি ম্যাকডেলাজ্ডকে পাই ! এখনো" 

এখনো”এখনো - যদি তাদের ছুজনের একজনের সাহায/ও পাই!-_তাহলে 
-তাহলে--তাহলে-স্বুক্কারের সমস্ত সৈম্তক্ষে নিশ্পেষিত করে ফেলি !--উঃ! 

_ পঞ্চাশ হাজার টসন্ত যে আমার তাদের হাতে !---গ্রে।কি--্রাকি- - 

ম্যাকডেনান্ড-_-ম্য। কডোন[ভ,--গ্রে।কি--মা।কভোন।জ্ড,--গ্রাকি-মাকডো- 
নাজ্ড,---গ্রে।কি মা।কডোনল্ড !- কউ নেই---কেউ নেই---য1:-"-গেলো-*সব 

গেলো--নেপে।লিয়ানের ইম্পিরিয়েল বাহিশী প্ম।জ বুঝি---সমূলে হানন্মুল 

হলো---এগনে। গ্রেরকি যদি আসে--- ( কাউণ্টের প্রবেশ ) কাউন্ট! কাউন্ট ! 

গ্রোকি কই---গ্রোকি কই? ম্যাকডেন|ল্ড কই? ম্যাকডোনাল্ড কই ?--- 

এনে দ!ও তাদের---আবার জয়ী হব! 

কাউণ্ট ॥ তান! নিরুদ্দি্ট, সআট 1---কোনো৷ সন্ধান নেই | 

নেপো ॥ তবে আগ “কন 1---দগ---দেখ---স।মার সাহসী বাহিনী অসমসাহসে 

কি অতুল সমরকৌশল প্রদর্শন করছে! দেখো কি অপার্থিব আত্মদান,--- 
কাউন্ট! মৃতু! তে! নিশ্চয়ই,---কিস্তু মরণের মতন মরব---এমন যুদ্ধ করবো 
--হুতাবশিই্ই সৈন্দের নিয়ে এমন বেগে শক্রপসাগরে ঝম্পপ্রদান কবধৌ --ষে 

সমস্ত শড়্ুসমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। 

কাউণ্ট॥ সম্ত্রট!| সমট | নিরম্ত হোন? এভাবে আত্মোৎসর্গ-আংত্মহত্যা মাত্র, 

-নিরন্ত হোন সম্রাট ! ( মাশেল নে? প্রবেশ ) 

নে॥ সম্মাট ! সম্রাট ! এক হস্ত উৎসর্গ করেও কিছু করতে পারলেম না,--- 

সমুদ্র প্রমাণ শক্র,--তুলনায় আমরা মুষ্টিমে্র -- এইবার শেষ চেষ্টা- *শেষ 

উদ্ভম ১---সমরংক্ষত্রে জীবন বিসর্জন দিতে চলেছি। সন্ত্রটের সঙ্গে এই 

শেষ সাক্ষাৎ---শেষ ধিদায়। (প্রস্থান) 

নেপো॥ কাউণ্ট আর বাধ। দিওনা-মরতে চাও, আমার সাথী হও... 

দাড়াও - দাড়াও - সম্রাটের চিরতক্ত ঝহিণী! তোমরা জম্বাটের শকি 

ছিলে - তোমাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মদের সম্রাটেরও সমাধি হোক ! 

( গ্রস্থান ) 

কাউণ্ট॥ ক্ষত ফোন, সধাট » ক্ষান্ত হোন; - যুদ্ধে আপনার মৃত্যু নেই, - যুদ্ধ- 

স্থলে শক্রহণ্ডে আপনাকে বন্দী হতে হবে; সম্রাট ! ক্ষান্ত হোন। (প্রস্থান) 

অষ্টম গর্ভ|ক্ক। 

(ওয়াট।বলুং উশক%। নেপোলিয়ান ) 
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নে€প11 হাস্! সব শেষ হযে গেছে! জমাট নেপোলিক্নান বোনাপার্ট আন 

"টসন্ুপুন্য “ধা তিশূন্ত-_-গোরংশূণ্ঠ " পথের*ভিখারী | (বৃক্ষতলে উপকেশন ) 
এস; আজ যেন নিশ্চিন্ত মনে নিশ্বাস ফেলতে পারছি! আজ আর জুত্ধের 

ভাবন! নেই--কোনে। দায়িত্ব নেই- কোনে! বর্ম নেই! দিবা শান্তিময় সন 

এইখানেই একটু বিশ্রাম করি! তিন দিন চে!খের পাতা বুজুইনি-- 

অ।জ একটু ঘুমুই না ফেনা (শয়ন ) আঃ1 (নিজ্িত হওন। চারিজন 

সৈম্টের সহিত মৃরাটের প্রথেশ। মুরাটের ইঙ্গিতে সৈম্তগণের অন্তরালে 
অবস্থান ) 

মুতাট ॥ চমতকার সুযোগ! সম্রাট নেপোলিয়নকে বন্দী করবার যে এমন 

্ষোগ পাবো--তা স্বপ্নেও অনুমান করিনি ! লোকটার কি অদ্ভুত নিদ্রা? 
'ঘোড়া থেকে নেমে গ।ছের তল।য় এসে বসল,_-আপনার মনে কি ছু চারটে 

কথ! বলেই ধুলোর ওপব সটান শুয়ে পড়ল,_ সঙ্গে সঙ্গেই অমনই গণীর 

নিত্র।! ঘুমট] ভঙাবো-_ না, ঘুমস্ত অবস্থাতেই বন্দী করব? ( এবছৃষ্টে 

সম্রাটের বদন নিখীক্ষণপূর্ব্বক ) আহাহা-_ঘুমু'চ্ছ-_পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমাট 
গাছের তলায় শয়ন কবে ঘুমুচ্ছে! যার একট] হৃঙ্কারে ইয়েরোপে হুলুস্ুল 

পড়ে যায় ইয়েখোপের বড় ঝড় সম্রাট মুকুট বক্ষাব জন্য ব্যস হয়, -যাকে 

আয়ত্ত করবার নয জধংগ্র ইয়োরোপেব সমন্ত শক্তি পারিসির চতুষ্পর্খে 

সমবেত হয়েছে--সেই মহামহিমান্থিত স্ম্রাট আজ নিতাস্ত অন1থের মতন 

গাছের তলায় শুয়ে আছে, আর সেই অসহায় সত্রটকে বন্দী কববার ভন্তয 

তারই একজন ভূতপুর্বব সেনাণী তার শিয়রে দণ্ডায়মান! ও: তাই বুঝ 
বন্দী করতে মনে হ্বিধা হচ্ছে! কেন, কিসের দ্বিধা]! মন্ত্রী তালিবন্, 

্রেনাপতি বাঁরমণ্ড, ম্যাকভোনাল্ড, মাশেল গ্রে(কি সম্রাটের কাছে যথেষ্ট 

ক্ুক্ারহার পেয়েও যখন বিশ্বামঘ।তকত। করেছে, তখন এই মুব।ট কর্তবা- 

পালনের রিজিমম্ে সম্রাটের কাছে অলংবাবহার পেরে তার অনিষ্টলাধনে 

প্রবৃত্ত হয়েছে ;১--এতে আর অপরাধ কি? তবে অর কিসের দ্বিধা! করি 

বন্দী! আহ।হা- ইটের ওপ্র মাথা ঝেখে সমাট মেপোলিরান ঘুমুচ্ছে ! 

চোঁসে এ দৃশ্ট দেখে দেধে বন্দী করতে 'কি হাত ওঠে! বন্দী করতে হলে 
চোথ বুগ্গয়ে সঞ্জাটকে বন্দী করতে হয় ! তাই করি--চোথ বুঞ্জিয়ে বন্দী করি! 

-নানানা-প,বজেম না! চোখ বুজোতে গেলেই আগেকস সমস্ত স্বত 

মনের ভেতর গেগে ওঠে! সেই প্রথম পরিচন়্--সম্টের অন্থুগ্রহে ঠসম্ত- 



১৫৪৬ অভিনয় 

বিভাগে প্রতিষ্ঠ।-_ লমরাটের শিক্ষা সমরে নৈপুণা-_ সম্রাটের আদর্শে অসা- 
মান্য প্রাধানা-সধ মনে জেগে ওঠে! মূন যেন বলে দ্বে-_-সআটের 
২যেগেই শক্তিশালী সেনাপতি ছিলেম,-আর সম্রাটের বিচ্ছেদে এখন 

সামনা লৈনিক! কথাটাও ঠিক? তবে--তবেকি করে--যাকু, বন্দী কর! 

হবেন! বন্দী করতে পারবে! না-বন্দী করতে দোব না! সআট নিদ্রিত-- 

সমর সেনানী এখন তার সঙ্জাগ গ্রহরী !! ( পরিক্রদণ ) অশ্বপদ শব শোনা 

যাচ্ছে-_ তাইতো, ছৃঙ্গন অশ্বারোহী তীর বেগে" ছুটে আসছে। ছুজনকেই 
প্রুসিয় বলে মনে হচ্ছে। সমন টকে যে অন্ুলরণ করে আসছে-_তাতে কিছু- 

মাত সন্দেহ নেই। ( ইঙ্গিতে সৈনাগণকে আহ্বান, সৈন/গণের প্রবেশ ) এক 

জোড়া অশ্বারোহী আসছে দেখতে পচ্ছ,_ ওই টিবিটার কাছে আসবার 

পুর্বেই অবার্থ সন্ধানে ওদের দুজনকে বধ কর! চাই! যাও। ( টৈনাগণের 
প্রস্থান । নেপথো বন্দুকের আওয়াজ ) 

মুরাট ॥ বাস্-ঠিক হয়েছে! 

নেপো॥ ( সচকিতে উঠিয়া )-এ কি!_কে তুই? 

যুরট ॥ সম্রাটের চির[চগৃহীত মার্শেল মুবাট ! নুষুপ্ত সম্রাটের সজাগ খপ্রহণী! 
আর এ আওয়াজ--সআাটেব অনুসরণকারী শত্রুর উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত গুলির ! 

নেপো॥ তুমি এতদিন পরে হ4।ৎ এখানে কি মনে করে মুরাট ?-_-সম্াটের 

প্রতি তোমার এ শ্রদ্ধানুরাগের কারণই বাকি? 

মুরাট ॥ মহিমাময় সম্রাট! সত্য কথা বলতে কি-আমি আজ এখানে 
আপনার প্রতি শ্রদ্ধভুক্তি প্রকাশ করতে আজিনি,- এসেছিলেম-__ সম্রাটের 

সর্বনাশ করতে _ সম্টকে বন্দী করে নিয়ে যেতে! কিন্তু সম্াটেরে বর্তমান 

অবস্থ৷ দেখে--সম্াটের সেই চিরশাস্ত প্রশস্ত ব্দনমণ্ডল দেখে, শয)]া আর 

উপাধান দেখে__বন্দী কববার জঘন্ত প্রবৃত্ত এক মূহ্র্তে অপস্থত হয়ে গেলে! 

এই গর্ববোশনত মন্তঙ্ক সআটের উদ্দেশে সম্জ্র-ম নত হল--সত্তাটের কার্ধো 

উৎ্সগাঁকৃত হস্ত সম্গাটের রক্ষার্থ ্বতঃই নিয়োজিত হলে |--করুণাধয় সম্রাট ! 

আমার পরমারাধা শিক্ষ দ।ত। প্রভূ ।--অধম ভৃত্য মুরাট--আপন1র চরণতলে 

মাঞ্জনা প্রা্থা, _ মার্জনা করুন সমাট ! 
নেপো॥ মুবাট | সহ্রাট নেপোলিয়াণের পতশ হয়েছে! এখন আমার মতন 

আসহায-_-আমীর মতন বিপল্ন - আমার মতন মন্দতাগা বোধ হয় পারিসে 

আর কেউ (নই,-পথের ভিথ পাও বাজ আমার সঙ্গে অবস্থা-বিনিময় করুণ 
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সন্দত নয়! এসমগ্স বেন তুমি আগার কাছে এসে দূলাবান জীবনকে 
বিড়ম্বনাময় করতে এসেছ মুধাট ? 

মুরাট ॥ সত্তর! মুবাট চিরদিনই আপনার বিপদের সাথী ছিল !-- সম্রাটের 
হুসময়ে সম্াটকে পরিত্যাগ করেছিবেম, _আজ এই ছুঃসময়ে স(টের সাথী 
হতে এসেছি! অনুগত ভৃতাকে সম্রাট মার্জনা করন--এই প্রার্থন। ! 

না-ন! সম্রাট 1 এ প্রার্থনা মার করব ন।--একট। বড় কথা মনে পড়ে গেলো। 

--আমি মাজ্জনালাভেব যোগা নই--আমি দণ্ডিত হবার উপযোগী! আমি 

সম্রাটের গুরুতর অশ্ষ্ট করেছি! সম্/ট-পুত্র ইউজিন আর সম্াট-সহে!দর 

লুই - বহু সৈন্য নিয়ে সম্!টকে সাহাধ্য করতে আসছিলেন ; আমি দে সংবাদ 
জানতে পেরে__শক্রপক্ষকে ত৷ বলে দিয়েছি, _রুসিয়! আর অস্ত্রিঘ্মার বিপুল 

বানী তীরদের আক্রমণ কবে, ফলে তাদের সমস্ত টৈন্তু বিনষ্ট হয়েছে | 

সম্্ট ! মহিমামন্ব সম্॥জট | সত্যই আমি অপরাধী,_-আমাকে দণ্ডিত 

করুন সম্মট ! 

নেপো॥ সাহসী মুবাট! কেন তুমি বিচলিত হচ্ছ! এ তোমার 'অপরাধ 

নয় -এ হচ্ছে অদৃষ্টেব বিসংবাদ 7; তোমার মার নয়--এ বিধাতার মার ! 
আমি তোমাকে প্রসন্নমনে মাজ্জনা করলেম মুরট ! ( কাউপ্টের প্রবেশ ) 

কাউণ্ ॥ সম্রাট ! সম্রাট! আপনি এখানে- এখনো এখানে রয়েছেন 2 প্রবল 

শত্রদ্দল যে আপনার অন্থসব্ণ করে ছুটে আসছে! প্রাসাদে চলুন সম্রাট ! 

নেপো॥ কাডণ্ট, আমার আর নড়বার সামা পেই--আমার অশ্ব মৃতকলপ হয়ে 

পড়ে আছে। 

মুরাট ॥ অশ্বের অভাব কি সম্রাট,_এই আমার তেজদ্বী অশ্ব সজ্জত রয়েছে, 
ওই অশ্থে আরোহণ কবে প্র।সাদে চলুন সম্রাট ! 

কাউন্ট ॥ ওই অশ্ব পদধ্বনি শোন1 যাচ্ছে, সম্তরট- সআ।ট ! ফরাসী দেশের 

ভ।গ্য এখনও আপনার ওপর নির্ভর করছে! চলুন সঙ্বাট ! 

নেপো॥ চলো - (সকলের প্রস্থান। মুখাটের পুনঃ প্রবেশ ) 
মুবাট ॥ মৃবাট! আশ্ব তোমার আজ্মোৎ্দর্গের দিন! অম্সরণকারী শত্রু 

সৈনোর সংঙ্গ সন্মুখ-সমর করে আজ মুর!ট কর্তব্য পালন করবে | ( বংশীধ্বনি, 
সৈন। চতুষ্টয়ের প্রবেশ ) ওই আর এক দল টৈনা ছুটে আসছে! ফরানী 
সম্ত্রটকে ধরঞ্ঠে অসছে সম্ভাটকে রক্ষা করতে হবে,--ওদ্ের শ্ম্রিল কয়া 

চাই? -চলো। ( সঙ্কলের প্রস্থান, নেপথে] যুদূমূ্ছ বন্দুকের আওয়াজ) 



১৫২: অফ্িনা। 

গ্চারিজজ নাুফধানী' প্রুস্স “সৈনা এবং খ্ুরাটের' ভুইজন' ইসনোর প্রয্শে। 

ব্্দুকের যুদ্ধ । দুইজন প্রুপিয় সৈন্য এবং দুইজন মুরাট-সৈণোর পতন । 

দুইজন, গ্রুসিয় পদর্পেদাড়াইল ) 
১ফপ্রুসিয় ॥'.এই পথে--এই এথে--সম্ট পালিয়েছে। € তরবারি হত্তে 

মুরাটেব শ্রবশ )- 

মুরাট ॥'৭ আক 'এই স্থানে তোদের সম[ধির স্থান প্রস্তুত হয়ে আছে! € আক্রমণ ) 

১ম প্রলয় ॥ খব্রদ।র ! 

২রুপ্রণসয় ॥ ভাসিয়াব! ( দুইজন নৃত্গন প্রুসিয় সৈনোর প্রবেশ। চারিজন 

£লনোর সহিত মুবাটেব তরবারি যুদ্ধ। একজন টসন্যের মুবাটের আঘাতে 

পতন। মুংাটেব উপর একজন টৈগোর পিস্তল নিক্ষেপ। আহত অবস্থায় 
মুবটের গ্রাণপণ যুদ্ধ । বাঁধা দান। আরংএকজন ঠলনোর পতন। মুখাটের 
উপর পুনরাম গুলি নিক্ষেপ। মুবাটের, পতন । সেনানীবেশে জোসেফ 'ইন 
ও এলিজার প্রবেশ। ছুইজন সৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া! পিস্তলের আওয়াজ । 

সৈনাছয়ের পতন) 

মূরাট ॥ কে তোমরা--সম্রাটের সুহদ-- আমাকে সাহাধা ক'বে_ হতবন্দিষ 

শত্রম্য়কে নিহত ক'রে--সআটকে রক্ষা করলে । তোমাদের ধনাবাদ--সহ্ত 

ধনাবাদ-- 

জোসে ॥ মুরাট--মার্শেল মুরাট-_ সহসী বীর-__ 
এলিজ।॥ উ$-সাংঘ!ঠিক আহত হয়েছেন! রক্ষারকি কোন উপায় নেই! 

মুরাউ ॥ আমার অবস্থ! দেখে এত দয়ার হচ্ছেন--.ক আপনারা? ম্বর যেন 

পরিচিত বলে মনে হচ্ছে চিনতে পারছি না; --যর্দ পরিচিত হন, অনুগ্রহ 

করে পরিচয় (দিন,_-এ সময়ে--এই আসন্ন মৃত সময়ে পরিচিতের সঙ্গ বড় 

ুখময়,-আব অধিকক্ষণ আমি এ সংসারে থাকব না--৩$- 

জোসে॥ মুংাট-_সাহুলী মুরাট । আমি জোসেফ ইন-_ 
মূরাট ॥ রা য়]1- জোসেফাইন -সমজ্বী_ জননী ! আপনি--জোসেফাইন ? 

আপনি কি তাহলে এখনে! বেচে আছেন _ন!. তর গ্রেতাত্ম। সেনানীর ছদ্-. 

বেশে এই হতভাগা মরণাপন্ন মুরাটকে প্রতারিত করতে এসেছে ! 

জালে ॥ মার্শেল মুরাট ! আমি মরিনি- মরণের ছল্ম আবরণে আ[তুগেপন 

করেছিলুম মাত্র, এই জেনানীর পরিচ্ছর্দে সমটকে সাহায্য করবার জন্য 

এসেছিলুক্ট,--কিন্ধু কিছু করতে পারিশি! মুর।ট--মুর1ট ! আজ সম্ঘাট-- 
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মুরাট ॥ আর কিছু বলনা মাঃ-সব জানি কিছু আর ব'ল নাঃ--ভুখি হি 

বেচে আছ জননী-কেন তবে লঙ্মটকে আত্মপরিচন্ন দাওনি,-- তোমারই 
অভাবে সম্রাট আজ সর্ববন্ন্ত ; --তুমি ষ্দ যুদ্ধের পুর্বে সম্রাটের সঙ্গিনী 

হতে--তাহলে হয়তে৷ সম জয়যুক্ক হতেন__০কন ম! অভিমান ক'রে-_- 

জোনে ॥ মুরাট ! তুমি পুরুষ; রমণীর হাগের সঙ্গে তোমার কিছুমান 

পরিচয় নেই, -তাই এ কথা বলছ -_ 

মুরট ॥ ঠিচ কথা মা, _রমণীর স্বগয়ের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র পরিচক় নেই _ 

তা যদি থাকতো -_ 'ত'হলে--তাহলে আমি হয়তে। আঙ্জ এ রকম হতেম না, 

তাহলে--তাহলে--এলিজ।র কথা-_-আমার এলিজার কথা-_ 

জোসে॥ এলিজাকে কি এখন দেখতে ইচ্ছা করে মার্শেল।? 

মুখটি ॥ এ কথার কি উত্তব দেব জননী, জগংদংসার থেকে এই মহাবিদায়ের 

সময়ে - এই মহাপ্রস্থানের সদ্ধক্ষণে কেবল-_কেবল--একবার -এলিজ।কে 
দেখতে ইচ্ছা করে? কিন্তু মা_-এ সাধ পুর্ণ হবার নয়! 

জোপলে॥ মার্শেল! ভগখান চিরকরুণাময়,- তোমার অস্ভিষসাধ নিশ্চয় তিনি 

পূর্ণ করবেন।-_-এলিঙ্গা তে'মার সম্মুখে দণ্ডায়মান ! (জোসেফাইন কর্তৃক 

এ'লজ্জার ছদ্মবেশ ও টুপী অপসারিত করণ) 

মুধাট॥ যাযা_এ কি সত্য -ভগবাশ তুমি ধন্ত-মা-তুমি করুণামস্জী-_ 

ইচ্ছ মনত! এলিজা_ এলিজ1- প্রাণের এলিছ!-_আমার এলিজ! _ 

এলিজা ॥ মুখাট__ মুধাট-- প্রিয়তম মুবাট, মুংাট ! সেই নিদারুণ বিচ্ছেদের 
পর-- এই ঘোর দুর্দিনে_-এই ভাবে-এই অবস্থ/য় তোমার সঙ্গে আমার 

মিলন হল! কিন্ত এ মিলনের পর যে চিরাবচ্ছেদ, মুংাট | 

মুবাটি॥ এলিজা_-এলিজ।_আমি তোমার অন্থরোধে কর্ণপাত করিনি_সে 

জন্য নিজের সর্ববন/শ করেছি-ফরাসী দেশের সর্বনাশ করেছি_কঃ1সী 
জ]তির সর্বনাশ কবেছি-_কফর!সী সম্রাটের সর্ববণ।শ করেছি! জত্র/ট আমাকে 

মাজ্জনা করেছেন,- তুম কি আমাকে মাজ্দবশা করবে, এলিজা? 

এলিজ1॥ কেন এসব কথা বলছ প্রিয়তম ! তুমি কি এলিছধা!কে চেনোন। প্রভু ! 

মুরট ॥ এখনে কি মুবাটকে ভালবাস এলিজা ? 

এলিজা!॥ এলিজার ভালবাস! - অনস্থ) অক্ষয়,--বিচ্ছি্ন হবার নয় ! 

মুখটি । ওঃ _পসামি ধন্য--দাও এলিজা।_ দাও প্রিয়তমে; বিদায়ের ধান__ 
বিধাছের চুন্বন-. (একজন আহত প্রুসিয় লৈনিক--শাদ্িত অবস্থায় খন্দুক 
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লক্ষ্য ফরিতেছিল,-.-বন্দুকের আওয়াজ--মুরাটের বক্ষে লিজার পতন ।) 
এলিজা॥ ৩:--শক্রসৈনিক | তুই আমার বন্ধু-বন্ধুতর কাজ করেছিস্_ 

ভি জোসেফাইন | এলিজার সাধ পূর্ণ হয়েছে - প্রিয়তম মুরাট ! এলিজ! 
তোমার শৃত্যু-সঙ্গনী ! (মৃত্যু ৷) 

মরাট ॥ ও:--বড় আনন্দ--বড় আনন্দ -এ আমাদের মৃহ্যা-মিলন 1]! (মৃতু) 

জোসে॥। (জানু পাতিয়া )--ভগবান--এদের আত্মমর কল্যাণ করে |! এদের 

আত্মার সদ্গতি করো 1! ইহুজীবনে দুঙ্গনে যেখন হতাশায়, যেমন বিচ্ছেদে 
যেমন ছুঃগে অতিবাহিত করলে, এখন যেন পরলোকে তেমনই আনন্দে, 

তেমনই মিলনে, তেমনই স্ুথে থাকে !! তগবান ! ভগবান! 

নবম গর্ড।ঙ্ক 

( এলিসী-প্রাসাদ কক্ষ । নেপো।লিয়ান, কাউন্ট, মার্শেল গবগর্ড, মন্থোলন, 

ল/সকাসাস একখানি চেয়ারে বসিয়া- টেবিলের ওপর হস্ত রাখিয়া 

সমট চিন্ত।মগ্ন,--অন্থ/ন্থা সকলে বিষগ্নভাবে অ।সীন ) 

নেপো॥ কাউণ্ট ! আমি বেচে থাকি।_-এই বিধাতার বিধান ; আমি মরিনি। 

কাউণ্ট ॥ সম্্ট! তাহলে এখন কি করতে চান? 

নেপো ॥ সম্মান রক্ষ/ করতে চাই - অধিকার অক্ষুন্ন রাখতে চাই অকৃতজ্ঞ 

বিশ্বাসঘ।তক মন্ত্রীসভার মস্তকে পর্দঘ।ত করতে চাই। 

গবগর্ড ॥ সম্ট ! এখন এ সঙ্কল্প তাগ করুন ;--আমাদের আঙ্জ বিপদের 

সীমা নাই। 

নেপো॥ বিপদ কি? আমি বিপদকে ভয় করি না) তুমি আমার একজন 

স'হুসী সেনানী হয়ে বিপদের ভয় কর মার্শেল! হা -ছুর্ভগ্য! 
গবগর্ড ॥ সমাট ! চতুদ্দিকের অবস্থা তো আপনার অবিদিত নয়! ফ্রাঙ্ছের 

সীমান্তে এত অধিক শত্রপৈষ্ঠ সমবেত হয়েছে যে, তাদের নিশ্বাসে সম্রাটের 
মুষ্টিমেয় রক্ষীদল ধ্বংসপ্রাঞ্ধ হতে পারে! 

নেপো॥ না মার্শেল, তা হবে না, -সম।/ট তাদের সম্মুখ গিয়ে দাড়াবে! এই--- 
এই তরখ।রির সাহায্যে যে অত্রাট ইয়োগোপের সমস্ত রাজ্োর রাজধানীর 

হবার মুক্ত করেছিল, সেই সম/ট আজ কতিপয় বিশ্বাসঘাতক বর্তৃ্ণ প্রতারিত 
হয়ে শক্রহত্তে আত্মসমর্পণ করবে--এই কি তোমাদের ইচ্চা! সা. 

এখনো আমি পৃথবীর মধো জর্বব'পেক্ষা সাহসী সেনগণের পরিচালক -_ 

খস।মার সৈচ্দল এখনে ছুঙ্দেয়! আবার অমি যুদ্ধ করব? থুদ্ধক্ষেত্রে 
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আমার অধিকারের বিচার হবে-পুবর্ববার ফরাসী শে।ণিতশ্রোতে দেশের 
কলঙ্করশি বিধৌত হবে। 

মন্থে।লন ॥ মহিমময় সম্াট ! আত্মবিস্বত হয়ে এ আপনি পর্ববতশূঙ্গ থেকে 
লহ্প্রদানের জন্য সমুগ্যত হয়েছেন! শক্রসৈত্তে কর।সীভূমি পরিপ্লাবিত,_ 
সম্মলত বরাজগণ এখন পর্যাস্ত ঘষে আপনাকে বন্দী করবার চেষ্টা করেনি-- 

চস কেবল সম্নাটেব সাহস ও পর/ক্রম তাদের হৃদয়ে উন্্রজ।লিক মোহ উৎ- 

পাদন করেছে, এই জন্য !__-সম্রাট, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন । 

নেপো॥ আমাকে উন্মাদ ক'রে! না--আমাকে উন্মাদ করো না; - আমাকে 

চিন্তা করতে দাও- চিন্তা করতে দ1ও; - আচ্ছা কাউন্ট, তুমি কি বলছিলে? 

মন্ত্রীনভার কি গ্রস্ত/বের কথা বলছিলে? 

ক1উন্ট ॥ মন্ত্রীসভার "অভিপ্রায়, -সম্ম'ট সিংহাসন তা!গ করুন-_ 

নেপো॥ খববদার! চুপ করো, মন্ত্রীপভাব আব্দাব শুনতে চাইনা )__মন্ত্রীসভা, 

_ না অকুতজ্ঞ, বিশ্বাসঘ তের সভা !! চুপ করো কাউণ্ট! আরম অসির 

সাহাযো যে সিংহাসন অণ্ধকার ক.রছি,--বিশ্ব(সঘাতকের দল সেখান থেকে 

আম।কে বিতাড়িত করতে চায়! --আর তুমি কাউন্ট, আমার কাছে সেই 

প্রস্তাব তুলছ ! 

কাঁউণ্ট ॥ সম্্ট! আপনার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়া নেই,--আপনি হৃদয়ে যে 

আধাত পাচ্ছেন, সে আঘাত আপন।কে আঘাত করবার পুর্বে আমাব সায় 

বিদীর্ণ করছে! 
নেপো॥ কাউন্ট! কাউণ্ট! বন্ধু! আমি দোষ করেছি--সতাই দোষ 

করেছি-_আমাকে ক্ষমা করো । দেখো--আমার চতুর্দিকে এত বিপদ ঘশীভূত 
হয়ে উঠেছে, ষে আমি আমার মন্তিফ্কের মধ্যে বিষম যক্তণ! অনুভব করছি! 

যে বিপুল শক্তিতে শত যুদ্ধক্ষেত্রে-সহশ্র বিপদের মধেযও আমি সম্পূর্ণ 
অধিচলিত থাকতেঘ, তা হ'তে আমি বঞ্চত হয়েছি! এখন যেন কারোর 

গ্ররতি আর বিশ্বাম করতে প্রবৃত্ত হচ্ছে না! যখন আমার সুসময় ছিল, 

তধন আণ্ম মনে কবতেঘ--মাম মানুষ চিশি,_কিস্ত বিপদের সময়েই আমি 

তাদের ষণার্থ চিনতে পারছি। কাউন্ট! আমি সিংহাসন ত্যাগ করব, হ্যা, 
সিংহাসন তাগ কব । লেখ, কাউন্ট, লেখ--আমি যা বলি লেখ,-_- 

(কাউণ্ট কাগঞ্জ কলম লইয়া বসলেন ) লেখ, দইয়োরোপের অন্মিঙগিত 

রাজশক্তি .ঘযণ। করিয়/ছেশ ষে, সম্রাট নেপোলিক্ান শং্তি স্থাপনের একমাত্র 



১... "খেই অ্ঠ ছাট নেপোলিহান করার দেশের কল্যাণ সাধনার নিংহাসন 

পরিজাগ--* নানা--লিখো। না লিখো নানার লিখো না--ওইখানে 
খামে!--ছি'ড়ে ফেলো-_ছি'ড়ে ফেলো খণ্ড খণ্ড করে ছিড়ে ফেলে দাও। 

(ছটিয়। গিয়। আসনে উপবেশন ) 
কাউণ্ট॥ জমাট! 

নেপো॥ চলে যাও-বিরক্ত ক'রো না আমাকে--নিঞ্জনে থাকতে দাও--আ''ম 

এখন ঘুমাবো,_-যাও-- (কিছুক্ষণ নীরব থাক্চিয়া) আচ্ছা, শোনো,-- 

আমি এখনই মত্রীসভায় যেতে চই,-_হন্ত্রসভাকে আমার দুর্দশার কথা 

জ।ন।ব- দেশ রক্ষার জন্য তাদের সাহাধ্ প্রার্থনা করব--আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত 

হব। 

কাউন্ট ॥ সম্রট! এ বুথ! চেষ্টা,__ মন্ত্রীসভা সম্রটকে শক্রহত্তে সমর্পন করতে 
সমুংস্থক )_ সমট তো সবই অবগত আছেন। 

নেপো॥ তাহলে আমি আমাব ভক্ত গ্রজাগণের সাহাষ/ প্রার্থনা করব। 

( সবেগে গবাক্ষ-সান্লিধো গিয়া । ওই চেয়ে দেখো! --আমার প্রাসাদ সাপ্পিধ্ে 

সহ সংআ গ্রজা সমবেত হয়েছে- ওই শোনে সমন্বরে আমার জয়ধ্বনি 

করছে! আমার মন্ত্রী--আমার সেন।পতি_-আমার ছাত্র- আমার সকলেই 

অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাদঘাতক,-_কিন্তু এর।ই অ মার চির বিশ্বন্ত ভক্ত ;_-অথচ আমি 

ধখন প্রথম সিংহাসনে উঠেছিলেম, তখন ওবা যেমন দরিদ্র ছিল, 'মাজও 

তেমনই আছে, যেমন সাহসী ছিল--সে সাহস তেমনই অক্ষুণ্ন আছে, আমার 

গ্রতি ওদের যে বিশ্বাস ছিল,--তা তেমনই অটুট আছে; আমি যদি এখন 

ওদেব সাহা) প্রার্থশ। করি 1 

কাউণ্ট॥ তাহলে ফরাদী-বিপ্লবের পুনরভিনয় হয়, মন্ত্রীসভার অন্তিত্ব চক্ষের 

পলকে বিলুপ্ত হয়--শক্র সুভ্তিত হয় - চতুর্দিকে অগ্নিকাণ্ড হয়! 
লাস্কাসাস। সয়াট! ত;ই করুন--তাই করুন, জম্বাটের পতশের চেয়ে-- 

আমর পুন্ব্যার কর।সী-বিপ্রবের অভিনয় দেখবার ইচ্ছা করি! 
নপে।॥ করসী-বিপ্র-_ প্রজা বিভ্রেহ-দেশের সর্বনাশ --রাজাঝ/পা 

অরাজকত।--না-না-না তা অপস্তব,- তার চেয়ে আমার সিংহাসন ত্যাগ 

শতগুণে শ্রেঃঃ। কাউন্ট, তার চেয়ে এক কাঞ্জ করো- আমার ধন্!টনরোর 

প্রাসাদে চলে।--আমি আমার মহিধী আর পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে-. 
সেইখানেই জামার কর্তবা স্থির করব/--চলো--এখশি চলো? -চুপ করে 
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দাড়িয়ে রয়েছে কেন? তোমার কি যফল বখ! বলতে সাহষ হয়আ? 
কি বলবে বলন!? 

কাউণ্ট ॥ সমট! সে প্রাসাদে আর কি করতে যাবেন1--ফন্টেন্ঃক্লার 
প্রসাদ শূন্য পড়ে আছে! 

নেপে!॥ য়] য়া। 1 আমাক মহিধী কোথায়? আমার পুত্র কোথায়? 

অ।মার ভ'গনী কোথায়? বল-বল-বল- চুপ করে রয়েছ কেন1--বল। 

কাউন্ট ॥ জম্বজ্ঞী সম্রাটের বিপদ দেখে-__পুত্রকে নিয়ে ফ্রন্দের উপক% তার 

পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন ; উদ্দেশ্ট, অস্ত্রিয়-সম।ট সম্রাটের 

পঙ্্ অবলম্বন করবেন । কিন্তু তাব উত-্দগ্ত তে! সফল হয়ই নি--অধিবন্ত 

তাণ পিতা তাকে বলপুর্বব্চ আন্ত্রয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, _পারিসে আর 

সতে দেনন। 

নেপো॥ হা! ভগবান 1--/ কিছুক্ষণ পবে )--বাস্ তবে আর যুদ্ধে যেতে 
বাধা দিচ্ছ কেন! তবে আর নিবাংণ কর কেন! তবে আর কেন এই 

মাথাট।কে শক্রুব পায়ে গোডায় নত করিয়ে চুর্ণ কবতে চাইছ* আকাশের 

ব্র--শরুব গে।লা- তা চেয়ে ষে অনেক ভ'ল!_-সেনাপতি গবগড+! 

এখনই তৃঘাধ্ব ৭ কবে! - আক্রমণ করো - আক্রমণ করো-- 

গবগঢ॥ সম্াট। সম্াট 1 আপনার পুত্র -আপনাব পুবর-ফরালীরাজোর 

ভবিষৎ উত্ততাধিকাণী, আপনাব পুত্র কথা 'একপাঁব মনে করুন, তাব মুধ 

ছেয়ে -এ বিপর্দেব সময় মাপনি €ধর্য। অবলম্বন করুন; আপনার নাম 

চিস্মণীয হয়ে থাকবে !! 

নেপো। পুর! পুর আমার পুত্র! উঃ-হ্া-ত!র জন্তু আমি কি 
সম্প ততই উত্তবাধকার বেখে যাচ্ভি! সম্মাট-ননদন আজ ভিখারীর অধম! 

গবগর্ড। এব চেয়ে কিমবণই মঙ্গল ছিল না? 

গবগরড॥ সম্বাট | যুদ্ধ কথতে আমরা শবন্কত নই. কিন্ত যুদ্দক্ষেঅে প্রাণত্যাগ 

আপনার ভাগে নেই ;-আপনাকে শত্রগণ বন্দী করবে। 

নেপো॥ তাহলে অনি সিংহাসন পরিত্াগ কবে শক্রচস্তে মাত্মপমর্পন করি,-- 

এই তোমাদের ইচ্ছা? --বেশ, তাই হে।ক,--আমি সিংহাসন পরিত।!গ 

করলেন ই", আমি সিংহামন পরিত্।গ করলেম। কাউণ্ট! লেগো-_ 

আমার অঙ্গ, ,র-পজ্র লিখে ফেলো- (কাউন্ট কাগজ-নলম লইয়! 

খাসলেন, সমর বলিতে লাগিলেন) লেখো,--প্করাসীগণ! জাতীয় 
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স্বাধীনতা-সংরক্ষণ-সন্ল্লে এই যুদ্ধ আরসু করিয়া আমি সমগ্র জাতির লমবেত 

চেষ্টা ও সম্মতির উপর নির্ভর করিয়াছিলাম; আমাদের দেশের নেতাগণ 

তাহার সমর্থন করিবেন, এ বিশ্বাও আমার ছিল। আমার জগ্ললাভের ধথেই 

সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ঘটন[চক্রে আমার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইল না। এক্ষণে 

ফ্রান্সের শত্রগণের হস্তে আমি আত্মসমর্পণ করিতেছি । তাহারা তাহাদের 

ঘোষণার সম্মান-রক্ষার জন্য কবল আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রার্শন করিয়াট 

ক্ষাস্ত থাকুন-_-ইহাই প্রার্থনা । --আমার রাঁঞ্জনৈতিক জীবনের অবসান 

তইয়াছে। আমি আমার পুত্রকে দ্বিতীয় নেপোলিয়ান নামে ফবাসী-আতির 

সম্াটপর্দে সংস্থাপিত করিলাম । বর্তমান মন্ত্রীসমাজঅই এখন রাজ্য শাসন 

করিবেন। সঞ্চলে জাতীয় শাস্তিসংস্থাপন সঙ্বল্লে একত্র হউন, ফণাসী দেশের 

স্বাধীনতা অক্ষুগ্ন থাকুক --এলিসী প্রাসাদ -২২ শেজুন, ১৮১৫ সাল”। 

দ1ও-__দাও-_ স্বাক্ষর কশি-- ( কাউণ্টের কাগজ্দান। স্মাটের ন্বক্ষর- 

করণ) বাস্-_সব চুকে গেলো! -আমি এখন একজন টসনক্ণ ভিন্ন আর 

কিছুই নই, গ্রতাহ এক লুই হল্ই শ্বচ্ছন্দে আমার দিন চলে যাবে বাস্-_ 

বাস_বাস (চেয়ারে উপবেশন ও চিস্তামগ্র প্রহরীর প্রবেশ) * 

প্রহবী ॥ মার্শেন বারমণ্ড "গার মন্ত্রীস্গার কয়েকভুন সভ্য সম্র্টের সাক্ষ'ৎ 

প্রতাশী _ 

নেপো॥ কে -কে, বারমণ্ড--বাব্মণ্ড। বিশ্বাসঘাতক - অকু তঙ্ঞ-- বারমণ্ড । 

তাড়িয়ে ও তাড়িয়ে দাও,- ( চিস্তাপর্বক ) না-শা- শিয়ে এসো-- 

লিয়ে এসো- সকলকে শিয়ে এপে!- যও- ( গ্রহরীর প্রস্থান ) দেখ+-_ 

সিংংাসন হবিয়ে স্াম ষে হৃদয়ে অসহ বেদনা পাচ্ছি_তা। নয় ;-_ছুর্ভাগ্যের 

,চয়েও 'অধিকতব কষ্টক৭ পদার্থ আছে, সে মন্তষে 'অকুতজ্ঞতা! তাইতেই 

--তাইতেই--ও১- 'তাইতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে! জীবনের 

€পব আমাও দারুন বিতৃষ্ণা জন্মেছে; মৃতাই আমার শাস্তিদাতা! (মার্শে 

বরমণ্ড ও মন্ত্রীসভার ঢারিজন সত্ব প্রবেশ সভ।গণ টুপী খুললয়। সম্র“টকে 

অণ্ভবাগন করিলেন বাপমগ্ড গর্বিত ভাবে দণ্ডায়ম'ন বছিলেন ) 

গবগডা'॥ 1 কোষহন্ধ তরবারি কক্ষতলে সবলে ঠকিয়া) মার্শেল বারমণ্ড ! 

আম তে।মাকে আদেশ কবাছ--তোমার বক্তব্য বলব।র পূর্বে টুপী খুলে 
গমজ(উকে অভিবাদন কবে? 

খারমণ্ড । *ঃ--সতাই আমার ভুল হয়ে গেছে বটে! আমি জেনারেল 
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বোন।প।টকে অভিবাদন করছি। 

গবগর্ড ও অন্থান্ত সেনানী ॥ কি-_ 

নেপো | চুপ, _বাবমণ্ড! আমি ও সন্বোধনেরও এখন যোগা নই, আমি 
এখন একজন সামান্ত সৈশিক । --আশা করি, তুমি এখন ইট|লীর অধীশ্বর 
হয়েছ | 

বারমণ্ড ॥ হা, শক্তিপুঞ্জ আমাকে ইটালীব সিংহাসন প্রদান করেছেন । 

নেপো ॥ উত্তম করেছেন, কৃতহার্ধেব যে!গা পুবস্কাব দিয়েছেন! আমিও 

পুকস্কার প্রদ।নে কোনো দিন উদ্দাসীন নই বাবমণ্ড! আমিও তোমাকে 
পুংস্কৃত করতে চাই,_-আমাব পুবস্কার বড় চমতকাব7 গ্রহণ করো - (সহস! 

ছুত বেগে পিশ্ল বাহির করিয়া গুলি কব্লেন-_-বারমণ্ড পড়িয়৷ গেলেন) 

বারমণ্ড॥ ওঃ কে ঈশ্বর ! 

নেপো॥ হ ঈশ্বরের নাম ম্মহণ করো,_- বারমণ্ড! এ জেনারেলের গুলি, 

- শিক্ষল হবার নয়, মতা নিশ্চয়) ভগবানের নাম করো ;--€( সভ/গণের 

প্রতি ) তোমাদেব কচি বন্তবা আছে, বলে ফেলো। 

২য় সভা ॥ সম্সট। এই |বশ্বামঘাতকে দণ্ড আমর পরিতুষ্ট হয়েন্িঃ__ 

আমবা সম্ত।টেব চিবভক্ক - টিবান্ুরক্ত,_-কিস্ত _ 

(নপ'॥ বুঝতে পেবেছি,_ কাাউণ্ট,- আমার অঙ্গীকাবপঞ্র এদের হস্তে 

প্রদান কাবো 

১ম স5/॥ (কাউণ্টের হস্ত হইন্লে পত্রে লইয়া! সকল সভ্োৰ পাঠ )- সম, 

মভিমাময় সম্রাট 1 মন্ত্রীস5াব "্মাদেশে--আমরা সম্রটকে এই অনুরোধ 

করতেই এসেছিল্মে, সৌভ।গাক্রমে "্মামাদদের ৎ হৃদয়ভেদী কথ! সআটসমক্ষে 
উচ্চ।'তণ কবতে হল না 1. 

২য় সভা ॥ জম্র'ট মন্ত্রসগার ইচ্ছা,--সম্মাট আপাততঃ ফ্রান্স পরিতাগ করে 

--অন্তুত্ঃ কিছুদিনের অন্য কোনো দূতদেশে গমন কবেন। শক্তিপুঞ্জ সম্র্টকে 

স্বানাস্তবে প্রস্থান কবতে দিতে সম্মত আছেন। সম্াট ইচ্ছ। করলে ইংলগু 
বা "আমেরিকায় গমন করতে পারেন। 

নে.প'॥ বেশ, মন্ত্রীসভার এ প্রস্তাবে আমি ম্মত আছি।--আমি এখনই এ 

রাজ্জা পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক! ফ্রান্সে বাযুমণ্ডল এখন যেন আমার 

নিশ্বাসরোধ কর তুলছে । মানুষের কৃত্দ্বতা-বিষি অসির চেয়ে সংজ্বগুণ 

ভহ়।বহ.__ এই বিষ আমার জীবন ছুরর্হ করে তুলেছে! তোমরা যাও __ 
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জাহাজ গ্রস্তত করেো--আমার রাজ্/ত্যাগের আযজোজন করেো-আমি 

আমেরিকায় আশ্রম্ম গ্রহণ করব। ( অভিবাদনপুর্র্বক সভ্যগণের প্রস্থান । ) 
কাউণ্ট! চিরজীবনের মতন ত। ফ্রান্জের মায়া কাটিয়ে যাচ্ছি, এখন আর 

কোনে প্রার্থনা নেই,.--কেবল--কেবল - একটি বার-_ একটি বার আমার 

পুত্রকে দেখতে চাই, কাউণ্ট! অস্ত্রিয্-সম্াটেব কাছে আমি আমার পুত্র 

ভিক্ষা চাচ্ছি,_-আমাকে আমার পুত্র এনে দ[ও,_ পুত্রের হাত ধরে আমি 

চলে যাই। 

কাউণ্ট ॥ সমাট! 

নেপো ॥ বুঝতে পেরেছি,--এ প্রার্থনা পুর্ণ হবার নয়! আমার পুত্র, কিন্ত 

তার ওপর আমাব আর মধিকাব নেই ! হা অনৃষ্ট! হা ভগবান ! 

গবগর্ড॥ সম্রাট! এ দুঃসময়ে এখন আমর[ই আপনাব পুত্র--আমরা সকলেই 

আপনার নির্ববপিত জীবনের সহচর । 

নেপো॥ হায় জোপেফাইন! হা--পতিগ্রাণ। প্রণয়িণী আমার! আজ 

তোমার অভাব মন্মে মর্মে বুঝতে পাবছি! তুমি ভাগাবতী, তাই সেই 

মন্রভেদী বিচ্ছেদের পণ মনেব দুঃখে পরলোকে প্রস্থান করেছ! --কীউন্ট! 

অ।র কেন -চল প্রস্থত হই, --চল গ্রস্তত হই. --নির্ববাসণের জন্য প্রস্তুত হই! 

দশ্শম গর্ভাঙ্ক 

( এলিসী-প্রাসাদ-স'পলগ্ন প্রঙগন প্রজাগণ, সৈনকগণ কর্মচা শীগণের প্রবেশ) 

২ম॥ জম্বাটকে কোথায় শিয়ে যাবে? *কাথায় 'নয়ে যাবে? 

২য় ॥। আমেরিকায় আমেরিকায়, সম্/ট সেখানে “যতে ইচ্ছুক । 

ওয় ॥ শা-নী-ন1 কখনই নয়--কখনই শয়,- আমবা কখনই সম্রাটকে যেতে 
ধোব না - 

ছর্থ॥ সম্রাট যর্দি একাস্তট যান,-আমাদেরও সঙ্গে নিণ_ আমবা সম্রাটের 

সঙ্গী হবো-- 

সকলে ॥ হ”-- আমর! সম্রাটের সঙ্গী হবে 

€ন॥ সম্মঘটকে তাগ করে আমব' কিছুচতই থাকতে পারবো শা- 

১ম সম্রাট কেন আমেবিকার় যাবেন? কিজন্ত যাবেন? সম্মাটের কিসের 

ভষ? আমরা সঞ্ঙে সম্বাটের সহায়, আমর] সম্রটের সিংহাসন রক্ষা 

করবো, সমাট কন যাবেন ? 

সকলে ॥ ৩ষ্থু সমাট-- ওই সম্রট- ওই জআ্রট অসছেন! (নেপোলিয়ান, 
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কাউণ্ট, গনগড” মনথলন, লাপকালাদ এবং কতিপয় রক্ষীটৈস্টেব প্রদেশ ) 

সকলে ॥ ( ট.পী খুলিয় ) সম্মাটের জয় হক ! সম্রাটের জয় হোক |! 

নেপো॥ (টুপী খুলিয়া) - বন্ধুগণ ! পুত্রগণ ! আমি আব অধিকক্ষণ তোমাদের 
সম্মুখে অবস্থান করতে অক্ষম ,-এখন তোমাদের নিকট আমার এইমান্তে 

অন্থরোধ--তোমবা যেভাবে আমার সেবা কবেছ -সেইভাবে নৃতন গভরপ- 

মেণ্টেব সেব! ক'রো। 

সকলে ॥ পা-ন'-তা অসম্ভব ! 

১ম॥ আমরা দেশ জানি না__ধর্্ম জানি না শুধু সম্াটকে জানি? 

২য় ॥ জন্গাটকে আমবা কখনই পরিত্যাগ করব না। 

৩য় ॥ সমর যদ একান্তই আমাদের পরিত্যাগ কদতে চান, তাহলে আমাদেরও 

সঙ্গে নিয়ে চলুন । 

নেপো॥ পুত্রগণ 1 সম্াটেব কোনা "আদেশ কগনো তোমরা লঙ্ঘন কবনি;_- 

আঙজ আমি তোমাদেব এয কথা বলণহ-_তা শুধু অঙগবোধ নয়-_- আদেশ; 

- এ আদেশ পালন কর বৎসগণ! আমার হচ্ছা হচ্ছে তোমাদের 

সঞ্চলকে স্গর সাণী কবি, কিন্তু দ্বাদশ অনেব অধিক বক্ষীসৈন্ত গ্রহণের 

কোনও উপায় নাই আমাব সাহসী প্রভুন্ক্ত প্রঙ্গামগুলী। হাম্_-'আমি 

তোমাদের সকলকেই সঙ্গে নিতে পাবলেম না-_ এ ছুঃগ আমার অসহা! 

কিন্তু বগ্ধুগণ - একদীন আবাব মামবা সম্মলত হব। 

সকলে ॥ সম্বাট! সম্াট। মন্হিমাময় সম্রাট!!! (€সনিকেব ছল্মবেশে 

জোসেকাইনের প্রবেশ ) 

জোসে॥ সম্রাট! আমি বিচাক্প্রার্ধী,_“বচাব প্রার্থনা কবি; আমার প্রতি 

ক্ত্যন্ত অবিচার কবা হয়েছে। ন্মামাব বয়স এখন ছত্রিশ ব্সব-- বাইশ 

বশ্জর ধবে আমি সম্রাটের অধানে ন্মামাব সৈনিকব্রত পালন করেছি; আমার 

যেগ।তাব নিদর্শন--এই দেখুন সমট-গ্রদত্ত বাজচিহ্ত বৃহৎ ঈগল 1- 

এই হঈীগল সঙ্গে কবে এনেছি, - তথাপি "মামি সম্রাটের সঙ্জনী হবার আদেশ 

পাইনি! যর্দি আমাকে সম্রাটের সঙ্গে দেশ।স্তরে যেতে দেওয়া! না হয়__ 

তাশুলে আমি এ জন্য বক্তাআ।ত প্রবাহিত করব, এভাবে উপেক্ষিত হতে 

আমি গ্রস্ত এই ৷ 

নেপো॥ তুমি "* আমার সঙ্গে যাবাব জন্য প্রস্তত হয়েছ 2 কিন্তু তৃমি ভেবে 

দেখেছ কি- আমার সে যেতে হলে. চোমাকে জন্মভূমি _ স্ত্ীপুহ-আত্ীয়- 
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জন সকলকে পরিত্যাগ করতে হুবে। 

জোসে। ওঃ- সে অনেকদিন পরিতাগ করেছি, সত্তর! সে সব অনেকদিন 

পরিতাগ করেছি! আমি আমার পদগৌরব উপেক্ষা করে চলে এসেছি | 

সম্রাটের সঙ্গী হবার অন্ত গ্রস্তত হয়ে এসেছি! এ আমার জীবনপণ সম্রাট |! 

নেপে1॥ উত্তম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, তুমি আমার সঙ্গী হলে! তোমার কথা 

শুনে 'মামাব- থাক সে কথা-_ 

জোসে। ধন্যবাদ! সআট ! আমার অগণ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন 1] 
নেপো॥ বন্ধুগণ ! পুত্রগণ | বিদায়_বিদায়--বিদ|য় _ 

সকলে ॥ সম্রাট! সম'ট ! ওহো১-- ( কেশগুক্ছ হস্তে বোহেনের প্রবেশ ।) 

রোহেন ॥ বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন সম্বাট !-যান্ -একটা কথা শুনতে হবে 

_ আমাকে চিনতে পাবেন কি? ইয়োরোপ বিজয়ী যোদ্ধা! এই উপেক্ষিতা, 

নিগৃহীতা, পধাহতা ফণিনীব স্থত-স্বৃতপথে উদয় হয় কি?--এই দেখুন 
-সেই কেশগুচ্ছ,-__আমার পিতা-গ্রিন্স ইঙ্গোব সেই কেশরাজী !_ মনে 

পড়ে কি1--নোতরডেমের দরবারে সম্টেব অভিষেকের দিন সআাটের 

সমক্ষে দঈাড়িয়ে-_প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত পিতার এই কেশগুচ্ছ নিয়ে-ছসদর্পে 

যে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম._-'আজ তা মনে পড়ে কি? সমআট!-মনে পড়ে 
কি?- এতদিনে আমার সে প্রুতিজ্ঞা পুর্ণ হয়েছে এতর্দনে আমার সাধ 
মিটেছে_ প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ হয়েছে! 

নেপো॥ বেশ হয়েছে, তুমি স্থধী হয়েছ তো? তোমার আশ! পূর্ণ হয়েছে তো? 

_বেশ হয়েছে! আমার ভগিনী- আমার জননী--ম! "আমার! আমি 

এগন তোম1৭ও কাছে বিদায় নিচ্ছি) বিদায়-বিদ্ার়। এই বার তুমি 
দ্বদী হও। আমার পতন দেখবার অন্ত তুমি অনেক কষ্ট করেছ, অনেক 

পরিশ্রম করেছ, জীবনের প্রধান আকাজ্িত বস্ত- শাস্তি হারিয়েছ ) 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এইবার তু'ম ু ষী হও,--তোমার প্রাণে শাস্তি 
ছোকৃ! (সদলবলে নেপোলিয়ানের প্রস্থান। রুম্ল দ্বারা সমবেতগণের 

অশ্রুম!ঞ্জন ও সম্রাটের 'অনুগমন ) 

বোছেন ॥ কায একি হাল! এ কি হ'ল! আমি নেপোলিয়ান 

বোনাপাটের এমন শক্রতা সাধলুম-_প্রতিহিংসা-স্পৃহার কথা প্রক।শ করে 
বঙ্গলুম,_শুনে সে কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করলে না! আমাকে অয্লানবদনে 

মতৃ-সঙ্েধন্দ করে চলে গেলো! - একি হ'ল--তবে একিহ'গা! শ্রাথ- 



অভিনয় ১৫৫৩ 

আমার শৃম্বোধ তচ্ছেকেন! নেপোলিক্ানের পদতলে মস্তক আমার অবনত 
করবার প্রবৃত্ত হচ্ছে কেন! একি ভাল! একিহ'ল] (প্রস্থান লুই 
ও ইউজনের প্রবেশ) 

লুই ॥ শক্রনৈন্য সমস্ত পথ আটক কবেছে, সয়/টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার তো 
উপার দেখছি না) ইউজিন ! | 

ইউ॥ সম্ট কোথায় ? সম্রাট কোথায়? সাক্ষাৎ হবে না-দসে কি কথা! 

কোথায় সম্রাট? ( রোহেনের পুনঃ প্রবেশ ) | 

রোহেন ॥ জমাট কোথায় শুনতে চাও? শুপবে জমাট কোথায়? সম্রাট-_ 

সেণ্ট হেলেনার পথে ! শক্রপক্ষ সম্রটকে আমেরিকায় নিয়ে যাবার নাম 

কবে সেন্ট হেলেন।য় শিয়ে গেলো! - আমি সম্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 

ছুটেছিলুম _ধরতে পাকলুম না! 

লুই ॥ সম্াট সেণ্ট হেলেনাব পথে ! 

ইউ ॥ মিথা কথা-_-এ হতেই পারে না,--এ বমণী উন্মাদিনী ! 

বোছেন ॥ উন্মাদিপী! হাঃ ভা হাঃ-আ'ম উন্মাদিনণী। আমাকে চিনতে 
পাব ন।। আঘান্ে কখনো কি দেখনি! দেগেচ বইকি! যেদন রুণসয়াম 
যাও-_-এই বমণীব কপবর্ দে বন্দী হায়_-এই ব্মণী? ছলনায় ভুলে -আসল 
পত্র ছুডে_ নকল পত্র নিয়ে চলে গিয়েছিলে--তাবই ফলে আগুন জ্বলে 

উঠেছিল । মন্ত্ীকম্যা ইদ। এ কথা আনতে পেবে- সেই আদল পত্র চুরি 
কবে তোমাকে দেবাব জন্য রুণিয়ায় ছুটছ্রিল, আমি তাব পিছু নিয়ে, তাকে 

বিষ খ।ইয়ে মেবে ফেলে -পব ক'ড এনেছিলুম--মন্য পত্র তাব কাছে দিয়ে 
ভোমাকে প্রতাবিত কবেহিলুম । আম উন্মা দশী,__না তুমি উন্মাদ! 

ইউ॥ উঃ-শযতাশী _ শয়তাশী-_-আমি তাকে ভত্যা করব! (ছুটিয়া গিয়া 
বোহেনের গলদেশ ধাবণ ) 

রোহেন॥ তুমি না যোদ্ধা তুমি না বীব? তুমি নাবীহতা। করতে চাও? 
হ1ং হ1; হাঃ হাঃ 

লুই ॥ ইউর্জন-__ইউজিন - ক্ষান্ত হও- নারীহতা! ক'রো ন1-_ 

ইউ ॥ নারীহত্যা নয়-নাবীহত্যা নয়-__1ক্ষসী-হতা।-_ শয়তাশী-হত্যা ! --. 

সর্ববন।শী--শয়তানী-_ (এক হস্তে কঠগীড়ন, অন্ত হস্তে ছুরিক৷ উত্তেলন- 
পূর্ববক সবলে ঠেলিয়। ভাইর! প্রস্থান ) 

লুই ॥ ইউণুন - ইউজিন--হায়--হায়_হতা। হত্যা করলে-- ( ধেগে 

প্রস্থান ৷) ॥ষধবনিকাপতন॥ 
াারাারাররাারহারারা) এরা, 
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সবিনয় নিবেদণ, 

ংবাদপত্রে দেখিলাম, আপনার! নাট্যকলা সম্বন্ধে একখানা বিশেষ মাসিক- 

পত্র গ্র+শিত করিতেছেন । এখানকার নাটাকলার অমালোচন৷ করিয়া প্রতি 

মাসে এক একটা প্রবন্ধ, যদ্দি ইচ্ছা করেন, আমি প1ঠইবার ভার লইতে পারি। 

আমি মাঝে মাঝে কোনো অজ্ঞ!ত সুত্রে, এখানকার ভালো ভালো! থিয়েটারের 
0070512111790171279 0011 পাইয়া থাকি। আব যদ্দি আপনাপ! এইরূপ 

প্রবন্ধ চান; অন্যান্য স্থানেও, যখনই নতুন কোনো অভিনয় হয়, যাবার ব্যাবস্থা 

করিতে পারি। এতদ তরিক্ত ভক্ত ও শট্যকল। স্ধন্ধ বহুরধধিন হইতে কিছু 
পলথিব ভার্বিতেছিলাম । 1০৮৮ 11)0128 তে একবার আবম্তও করিয়াছিলাম । 

এই প্রবন্ধও আপনদেএ পাঠ।ইতে পারি । এখানে কি অবস্থায় আছি তাহ! 

অনুমান করিতে পারেন। ক্ুতরাং যদি সম্ভব হয়, কিছু িক্ষাবো বাবস্থা করিতে 
হইবে। হুইটী প্রবান্ধর জন্য মাসে যা? ৩০ টাকা [ভক্ষা পাই, তাতেই যে 

কর্দিণন তার জন্ট খাটতে হইবে, সেকটা দনের গ্র।পাচ্ছার্দনের ব্যবস্থ। হয়। 

এখানকার নাটযালোচন। করিয়া ত্য প্রবন্ধ লিখিব, তহাতে ছবি থাকিলে 

উপার্দের হইবে। ইহার জন্তু কিছু অতিরিক্ত খরচ হইবে। কিন্তু ছাব সংগ্রহ 
করা অসম্ভব নহে। কত থরচ পড়িবে, পরে জানাইতে পারিব। যদ্দি ছবি 
চান, তবে এখান ভইতে একেবারে 81০০ তৈয়ার কারয়া পাঠ ইলে গরচও বেশী 

হইবে না, কাজও শ্বন্দর হইবাব জস্তাবনা। শ শ্বস্থায়,। এপানকার কোনে 
নাট)কল। সম্বন্ধীয় ক1গজের সঙ্গে বন্দোবস্ত কারয়া, তার নি+ট হইতে, তাদের 
ব্যবহৃত টিনার হত পাওয়া নার, ১1 নিযে রত গত খানি রং 

নার রী রতি নধর 
ভবদীয 

শ্রীবিপিনচজ্দ্র পল 

| *? টি 
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[২] 
প্ীতরীদুর্গা সহায় 

সতীশ, 

প্রাতে পত্র পাইয়াছি। প্রবাসে হৃদয়ের অনের হস্তাক্ষর দর্শন ষে কতই 

গ্রীতিপ্রদ, তাহা তোমার অ্বদ্দত নহে, ভাই, নূন করিয়া আপন।র পরিচয় 

কেন দিয়াছ* আ'ম যদ তে,মায় ভান্রূপ না জানতাম, তাহা হইলে তুমি 

জানাইলে ছবি করিতাম না। আমি যে তোমায় প্রাণে গ্রণে) অস্তরে অন্থরে 

জানি। বঝবর্লব কি, যহবার তামার (ক্ষীণপ্রাণে অশ। ভবা) আশব কাহিনী 

পড়িগাছি, ততব!ব উত্দাচে হৃরয় উংকুল্প হইয়াছে। যেন মনে হইয়াছে, জীবন- 

শ্রেত সমভাবে, এ বকম বড়ই কেমন কেমন ভাবে ঝহুবেনা ক্বীণস্থ তত নায়, 

প্রাণে কত কল্পন। কৃক জাগতে লা'গন। যেন কে ভবিষ্যত ছবি, চোখের 

উপব দঃড় করাইল। যেন তুমি আম, সেই সেই, মশে আছে কি, সেই 

ঘাতে খসয়া, কত আকাশ কল্পন। কবিয়াছিলাম ; যেন তুমি মমি, সে সঙ্লে 

কৃতষ্কার্যা হইয়।, স্থিবপদে শিশাল ক।যাক্ষেত্রে অগ্রনর হইতেছি। যাক, যাক, 

সে সা? ছাহশী প্রণব [ভিতব প্রণ ঢাকা দ্যা বাপ, দিন আন্ুক, আবার 

এইরূপ করিয়া শেখান পরিবর্তে, কাযো দেখ।ইব ই”, তুমি যে লিখিয়াছ, 

আম ৪ই »লাকের কথ। (যাহাও কথা তু ম 'লশিয়া) তোমাব কাছে ঢকিয়াছি, 

কস্তু ই ফেট। তোমার সম্পৃণ ঝা । ভুল "আমি তা তোমায় ইতিপু বর্বই 

সিটি থাচটারের [১891১810691 এপ একটা 51)271৩ 7" কথা বলিয়াছিলাম, জুই 

উক্ত দ্র বার ধরকাব বশতঃ আমখাল কথটাপাডমাহলাম। তারপর তাড়া- 

তাড়িতে তোমায় সব কথা বলা হয় নাই? পশ্চ:খ চলিয়া আপি,।ম। যাহ! 

হউক, কালঞাতায় পৌন্ছয়া, স্বরে বালব । আপাততঃ তুম তাহাকে 

বলও, 'অমব এখন পণ্চমে গাছে; আমি তাহাকে চিঠি লিখিয়াছিলাম, 

সব থা ১ কলিক।ত এ আস খা? ১৪৭ ৬1 আগত পবশুদন এখান 

হই » জগপুব যা কবিব। এবণ এ ঠি৯।" [প্র পনালগথিও না । সমস্ত মঙ্গল। 

আশ কি ঈশ্বর কৃপায় যুগলে অছ গাল। তে'মাংই 
শ্রী ম-_ 

[সতীশ -দশীনচজ্ ট্রোপাধা য় আমা জ্রমাধব বাল্যবন্ধু নাটক? 

ইউন৮ বট ২ প্তষঠটাঞকানে অধ্ার্থ শত বা? যহউনিেব উদ্বণণ 

ক্রু'সি+ 'শয়েওর 9 ক্রু শী করেহিলেন অয? ৮লচ্চি.র অহিনধ কেন ] 
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তোমার পত্র পাইলাম । এখানকার 0110756৩ এখন বেশ বোধ হইতেছে) 

তবে বলিতে পারিনা, বিধাতা কখন কি মুত্তি ধরেন! গুবোধবাবু বাগান 

দেখিয়৷ কি মতামত প্রক্কাশ করিয়াছেন, পত্রপ।ঠ লিপিবে। 

রোজ একবার িয়েটাবে যাইবে । জব খবরাখবর লইবে। তুমি বেমন 

"মাছ, এবং তোমার পারিবারিক কুশল সংবাদ লিখিবে সদানন্দনাবুর চিঠির 
উত্তর আমি 'আজ (লিখিব তোঃ শ্রী ঘঃ-_ 

[ গ্রবোধবাবু--প্রবোধচন্দ্র চ্রোপাধ্যায়। অমবেজ্্রনাথের বন্ধু বাবসায়ী। 

সদানন্দব|বু-- 1] 

[৪ | 
শ্রশ্রীহূর্গ সহায় 

ডু, 

আমি অতাস্ত বিপদে পড়িয়াছি। [থিয়েটার হইতে আপাততঃ থোক টাকা 

বেশী করিয়া পাইবার জো দেখিতেছি না। পুঙ্গার ঘণাঘনি-_ একট! বেনিফিট, 

ন[ইট, এবং আরও টকা পাওয] ষ।ইবে 
কিন্তু সৌমবাব আদালত বন্ধ হইতেছে । টাকা আঙজ অথবা কালকের 

মধো জোগাড় করা চাই। নচেৎ আমাকে বিপদে পড়িতে হইবে। 

আমি অনেক বুঝন! এই ঠাওর|ইন়্/ছি, যে যতদিন না নিজে থিক্েটার 

কবিতে পারি, ততধিন 'এ থিয়েটার ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না। বিস্ত 

টাকা যেমন ক'রয়। হউক্ক চাই আবশ্টীা এখন 'আার করবয়! বলিব না, কিন্ত 

ঈশ্বর যদি করেন, তবে বেনিফিট, নাইটের টাকা প্রায় সবটা! তোমাকে দিব। 

লোভ দেখাইতেছি, মনে কবিওনা ' সরল কথাই বাঁলতেছি। এখন তোমাকে 

একটি কথা জিজ্ঞ(স। করিতেঠি--লতা উত্তই দিও । আগার সঙ্গে মিথা কহিও না' 

আর একখান কাগঙ্জ--যাহ। আছে, তাহা কি ভাঙ্গাইয়ছ? তুমি পূর্বব- 

পত্রে লিথেছিলে, যে দুইশো টাকা যাহ! সেই বামুনকে দিয়াছিলে, তাহা শোধ 



অগ্িনয় ১৫৭ 

করিয়াছ। আবও কি শা করেছ! ইহা যদিঠিক হয, তবে বাকী টাক্ট। 
কিকরিলে? সব খুলে বল।কারণ, ট।কার জোগান আমাকে যে কোন 
উপায়ে হউক্চ, করিতেই হইখে। 

হরিবাবু দেড়শে! টাকা আমাকে দিয়ে গেজ্েন। ওই থেকে খরচের 

তোমার টাকা দিতেছি ' এবং ঠিক মাসে মাসে পাবে, সে বন্দোবন্তও করা 

হইম়ছে। তোঃ শ্রম: 

[ ণ্ডু - অমকেন্দ্রনাখের সহধশ্মিণী। হুরিবাবু -হন্তূষণ বন্ু। ষ্টার থিয়েটারের 

বিজনেস ম!নেজার ও থিয়েটার গৃছেব অগ্ঠতম সত্বাথিকাখী।] 

| ৫] 
শ্রীদুরগ। সহায় 

ডং 

এই মাত্র থিয়েটার হইতে লোক আ.সর়া বলিল,-_গেঁ'সাইজী খিচ্কেটাবে 

য'ননাই। খবচেও ট1৭1 পধান্ত শাই কেলেঙ্ক।শীর একশেষ তর পর 

বারোখানা তলোয়ার, বাবো £জাড়া জুতা, সাচ্চা লেশ, ইত্যাপদ কাল্চের প্লেং 

জনা চাই । য সমস্ত জিনিস্ অর্ডার দেওয়া হইয়ছিল, আশু খবব পঠাইয়াছে, 

--সে সমন্ত জিনিস লইয়া! নদৈকাল হইতে লোক আসিয়া থিয়েটারে অপেক্ষা 

কারে । তাহা দরুণও টাকা চাই। আমিযে ক কবি, কিছুই বুঝিতে 
প1ত্তেছ না। 

আর অন্ততঃ দুইশত ট1%1 নাহইলে আজকের মানরন্ষা হয়না এনং 

কব প্লেখোলাও মু্ষিলন। তুমি কিছু করিতে পাব কি? যতদুং সম্ভঃ, 

টাক! ভাতে লইয়া] না গেলে, থিয়েট।বে আমাৰ যাওয়া অসম্ভা। অথচ আজ 

ন| গেলে, সমস্ত বিশৃঙ্খল ৬ইবে। কালকের বক্রীথ সমস্ত টাকা তোমার। 

যওদূর সম্ভব শীন্র ব্যবস্থা বিঘা দ[ও। আমি থিয়েটারে যাই। তোঃ 

ভীমঃ_ 

(গোসাইজী -1? আশ্ন আশ্ততেোষ পালিত ই্টার থিয়েট|বের &জ-মানেজার ) 

| ৬] 
11140 

০0২5,৯ 1২411 01451, 24155 03. 7700 5শ্যাহচছা 
4.৯ টটেতাত 0১7,007, 19] 
1৬4১4৯০5% 
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লা 

নেডু? 

ভ্রিশট! টাকা পাঠ।ইয়। দিবে। ফিমেল্ লিটু বাড়ানো! এবং অস্থকার 

খরচের জন্ভ। 

তোঃ শ্রীঅঃ-- 

[৭] 
শ্রশ্রীগুরুপদ 

ভরসা 

'নট্যম নার কধ।লয়। 

টার থিয়েটার, 

কর্ণয়ালিশ্ স্ট্রট কলিকাতা 

তারিখ. ---১৩১) 

মহাশয়, 

আপনার অস্থরোধ অন্ুধায়৷ আমাদের নব প্রকাশিত নাট] মন্দরের, প্রথম 

খ্যা পাঠ।ইলাম। মহাশয়ের যায় মহামুভব ব্যক্তির নিকট ভি-পি-তে” পত্রিকা 

পাঠাইয়া, অগ্রিম বাধিক মূল] ২॥. আড়াই টাকা আদায় করা, আমর! যুক্তিসিদ্ধ 
বিবেচনা] করিলাম না। কারণ আ।য়াদের সম্পূর্ণ ভরসা আছে, ষে "নাট্য মন্দির, 

পাঠ করিয়। গ্রত্োক সাহিতন্থুরাগী ব্যক্তিই যারপরনাই আনন্দলাভ করিবেন ও 

উৎসাহে উৎফুল্ল হহয়া 'ন।টা মন্দরের, দীর্ঘ জীবন প্রদানের জন্য তীহাদিগের 

দেয় অগ্রম বধিক মুলা ২।. আড়াই টা সত্ব প্রেরণ করিবেন এবং বন্ধু- 

বান্ধবদিগের মধ্যে গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া উত:হ!দিগের নাম ধাম যত শীঘ্র সম্তভন উক্ত 

ডিক্গানায় প1ঠাইয়। দিবেন; বাহারা 'ন'ট) মন্দির” পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট না হইবেন, 

তাহ।দিগের চরণে বিনীত নিবেদন, তাহারা যেন এক সংখ্যার নগদ মূল্য ছয় 

আনা মানি অর্ডার বা ওই যুলোর ডাক টিকিট প্রেরণ করেন, বঝণা বাহুল্য 

পত্রিকার অগ্রিম বাষিক মূল ২॥. আড়াই টাক। না পাইলে, অ/মরা আর কোনও 

সংখা। তহার নিকট পাঠাইতে বাধা থাকব না, বশম্বদ-_ 

শ্বীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত 
সম্পাদক 

| 'সঞ্চালের (3/82৫58 কাছ সুলো]র 11101 20১7 04131)-এর 

প্কপিঠে বর্জাইস ট!ইপে ছাপা ] 
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£ ৮ ] 
42740 

0727 খে ৯0 ৬, যান 915, 3500৭ হাতা 
£. বি. 90 041,004 191 
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গ্র্রীদুর্গ। সহায় 

নেঃ-- 
রাববাৰ “বাণী ভবাশী” খোলা হইবে । নৃতন জিন্ ইত্যাদির জন্য একশত 

আগ খাসয়া আছ। টাকা চাই, শীভ্র পাঠাইয়। [দবে' 

তোঃ শ্রীঅঃ-- 

অমরেক্দ্রনাথের হিাবের খাতা থেকে 
০০০ ও ্ (জর জিত ঝাছার ও ০ 

৪৬০০৬ টন! থকুচ-. 

[ড, এল্ , রঙে 

তে৬্কে দান 

দতঝবু স্বয়ং 

ভূপলবাবু 

হজ ম।-__ 

শপ ১৬৬ টাকা 

আট ৩০৩ ডি 

ম্ব ১০৪৬ 

জর €৬ ্ 

৩৪৬৫৪ টাক! 

শ্রম।_ ৪০০* টাকা 
ঠ €ছ ৭৭5 -৩০৫৭ 

৪০৫. 4৯. বব. 10806 

1611112 

৯৫৩ 

[ ভূপেনবাবু_াশপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্)য়। প্রসিদ্ধ নাটাকার। ডি. এল, রায়কে 

পরপারে আন্ত 2২০১৪1৮5-] 



১৫৬% 

[খ] 
জমা কইল বু 

৪৫০ টাক। 

(01০১) ২১৩ টাকা দশ আন! 

১৯৬৩ টাক দশ আনা 

অভিনত 

২০ টাকা 

শেড়এক দান - ৫১ টাকা আট 'আন। 

৭১ ট]কঝ1 আট আন 

* ১৬৩ টিকা দশ অন? 

৭১ টাক্চকা আদ ছাশ 
রি পিজি শ্িস্স 

আমা ১০৯৭ টাকা দু স্থান 
3. দা” 7 ১*টাকা 

বড়াইবাব খবঃ ১১৬ টাস্ট' 

টিকিট 
এ বাজা? -- ২৪ টাকা 

১০৯৭২ টক দুই শান রী হব -- ৩০০ টাকা 

৮৫০ ট ক কে 
রত ৪৫০ ট[ক! 

জমা ৬নঙ২ টাচ দুষ্ট হল 
ফু 

| গ ' 
জম ৮১গ্রোসের জান্লাবু _- ৬০ টাক 

৬৪২ টাকা দুষ্ট আশ 'গাসাইজী --১*০ টাকা 
শেপেন --+ ১০০ টাকা, 
ভ্টবিহা -- ১২ টাকা তের আন। 

কৈলাজ ৮৬ টাক! 

৩৫৮ টাক তব আন? 

মণিবাবু -- ৩০ টাকা 
নগনবাবুর 
গাড়ীভাড়ার 'এজ ১০ টাক! 

৪০ টাক? 
৬৪২ টাঞ দুই আন 
৬৫৮ ট।কা তের আণ' 

২৮৩ টাক পচ আল 

৪০ টাক 
০০০ আর পরিজ 

২৪৩ টাক পা আঁশ। 



আঅভিনর ১৪৬১ 

( ০গ্রুসের জঃনবাবু--র!যকৃ্ণ প্রিন্টিং ওয়।কলের বর্মচাণী  সেপেন-নুপেন্্রচন্্র 
বন নৃতাকশাধিদ জুইক্ছাবী- ষ্টার বিয়েটাবের ভৃত্য কৈলাস- ্রার বিষে 
টার কর্মগাবী। মণিবাবু -যণিনাল বন্দ্যোপাধ্যায়. নগেনবাবু__জটৈৈক 
পারিবারিক বন্ধু) 

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা 

»। নাট্য মন্দিথের "অমর স'খয।” (৬ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১৩২২ মাঘ) 
ক) অমব্ত্্েনোথ -_- পাঁচক'ড় বন্দোপাধ্যায় । 

থ) অমক্ভ্রেণথ দত্ত __ সাপ্তাহিক বন্ুমতী। 

গ। ৮শকচ্ছ্বাস (কবিতা ) -_ ববীন্দ্রণাথ বান্ব। 

ঘ) অমক্্দ্রেণথের নাট্য সাধনা । 

৬) শোকচ্ছাস ( কবিতা ) -- প্রমথনাথ সেনগুপ্ত । 

চ) মমক্ত্রে .লাকান্তব - সাপ্রহিক ব্ছগণাসী। 

ছ. আামত্নেলাথ - জ্ঞানেক্দনাথ চক্র বতী 

জ।) নাটযক'বেব তিরোধান -_ আ্ুক্শস্দ্র সমাজপতি। 

ব শমতেন্দ্রনাথেন মুক্ত -- মণিলাল বন্দোপাধ্যায়, 

ঞ9)  অমব বািষাগে ( কাখতা ) দেেবকঠ খাগঠী। 

ত) অমবেগুনাথ -_- বিজ -ত মজুমদাব। 

থ অমবেন্দ্রনথের নাট্যজীবন -_ যতীন্দ্রনাথ সরকার! 

দ। সাহপ'ঠী অমত্ক্রিনাথ __ রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় । 

ধ) নাটাসুন্দগী __ কৃষ্ণচন্দ্র কু । 
ন) নাট্যানন্দের পত্র নাউ]ানন্দ শর্মা। 

২। অমক্ন্দ্রশাথ দত - সাহিত্য পরিষদ পত্তিক্কা !৫২শ ভাগ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা) 

৩. ক্লূ'পসিকে অমণ্জদ্নাথ -_- হারাণচজ। রক্ষিত। (রঙগভূমি পত্ত্িক!। 

১৩৯৭. ১৫ই মাঘ) 

৪ শাটা জগতে অমবেন্নাষ _- বঙ্গবাসী পত্রিকা (ই ভাত, ১৩১৩) 

৫  নাটারথী অমবেন্দ্রনাথ - হণীন্ত্রনাথ দত্ত ( বূপমঞ্চ ২৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 

অগ্রহায়ণ ১৩৭০, নভেগম্বব ১৯৬৩) 

৬ নটকেশরী অমবেজ্জনাথ দত্ত - ল্ুরজিত শন্ম1। (গল্পভ।রভী, ব্গরজ- 



১৪৬২ অভিনয় 

মঞ্চ শতবর্ষ সংখা ) 

৭. নৃহন পথের দিশারী অমরেদ্্রনাথ __ গ্রীতিদেবী মুখোপাধ্যায় ' (আনন 
বাঞ্াব পজ্রকা, ১৪ই এপ্রিল ১৯৬০ ) 

৮  শাবগতকালেব কথা” -__ শীর্ষক নিবন্ধে অমব দত্ত সম্পর্কে- হীবে 

বন্দোপ।ধ্যায়। (বিশশহক | ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা) 

৯». ইন্দ্রমত্রের প্রবন্ধ। ' ম'নন্দবাজ্গাব পত্তিক'ত ২৬ শে জুন ১৯৬৭) 

১০ পশতবর্ষে ন্মবণীয়” শীর্ঘক শিবন্ধে মমত দত্ত ষ্পর্কে কালীশ মুখোপাধ্ায় । 

( মুত ২ ২৪ ' ১৭৫ | ৩১ ১1৭৫ ॥ ১৪1 ২। ৭£ 

২১ 1 ২1 ৭6৫ ॥ ১৪1৩1 ৭৫ ॥ ২৮ ৩। ৭৫1 

১১। ট্নি* বন্মমতী ( ববিবাসণীয়্ ) 

প্রঙগমধ--ও দেশে এবং এ দেশে” শীর্দক্ 'নবন্ধে - অমর দত্ত লম্পর্কে 

অশেক সন 

৭ই আবণ, ১৩৭৪৭ (২৩ শেজুনাই, ১৯৭২ 

১৪ই শ্রাবণ, ১৩৭৯ (৩০ 'শম্ুলাই, ১৯৭২ 3 

২১ .শ শ্রাধণ, ১৩৭৯ (৬ই আগ, ১৯৭২) 

২৮ *শ শ্রাবণ, ১৩৭৯ ( ১৩ই আগন্ট, ১৯৭২) 

৩ বা ভাদ্র, ১৩৭৯ (২০ আগস্ট, ১৯৭২) 

১২, নাট্য বিজ্ঞাপন ও প্রচার এবং অমকেন্দ্রন(থ দত্ত -- দীপক গোস্বামী । 

( চতুক্ষোগ, ১৪ বর্ম ৭ম সংখ্যা, কাতিক ১৩৮১) 
১৩। অমব্ক্রেনাথ ?ত -- সরদ।ম রায় (শারদীয় ' ভিন”) ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা) 

১৪, অমক্কজ্রেনাথ দত্ত £ স্মৃতি চা্ণ - গৌপাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ। (ব্গগমঞ্চ, 

চুর্থ বর্ম, প্রথম সংখ্যা ) 
১৫। স্ুধীন্দ্রনাথ দত্তের আত্মজীবশী (76 ০110 ০7157111815) গ্রন্থ 

আমবেন্্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা বাংলা তন্রবাদ 'কবিতা” পত্রিকায় 

প্রকাশত ; (আশ্বিন-পৌঁষ | ১৩৬৭ ) 
১৬ 'থকটি স্মঃণীয় কাহিশীর বক্ণীয় শায়ক অমরেক্দ্নাথ -- দেবনাবার়ণ গু । 

১৭, অমরেন্দ্রণাথ - বৈকুঞ্ঠনাথ বন্ু। নাট্যমন্দির ১৩২৩ ' 
১৮ বঙ্গালয়ে অমরেজ্দণাথ ধুর্গট প্রসাদ মুখোপাধায়। ( পুনমুদ্দ্রণ ) 

(পুরাতনী সংগ্যা) বহুরূপী-মার্চ ১৯৭৪ 

১৯। "না টাগলে।কেন পুরোন পাতা' শীর্ষক নিবন্ধে অমরেন্ছ্রনাথ দতত। দিলীপ 



অভিনয় ১৫৬৩ 

মৌলিক ' (অমৃত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৫ সংখা! ২৭শে শ্রাধণ ১৩৭ ৩ ১২1 ৮1 ৬৬) 

২*। হিন্দুত্তান স্টাগ্ু' 9৬ (১৯। ১২। ৭১) অধাক্ষ সুশীল মুখোপাধ্যায় “07৩ 
[361)£411 9140৮, 11706 51015 6১12, 1১1011৩1 

২১। ডি. ফিল উপাধিব জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অমরেন্্রনাথ সম্পর্কে 

গবেষণ। সম্প্রত সমাধ! কবেছেন শ্রীমতী চন্দ্র। মুখোপাধ্যায় । 
২২। অন্রূপ উদ্দে-স্ত রবীন্দ্রগারতী বিশ্ববিদ্তালয়েও একজন গবেষণা কর্মে গরবৃত্ত 

হয়েছেন 

১৯৭৬-এ অমবেন্দ্র জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে আনন্দবাজার, থিয়েটার বুজ্েটিন 

সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রকা ও সুভেনীরে প্রবন্ধ প্রকাশিত হন্ত। 

॥ অমরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে গ্রন্থ ॥ 
১. বঙ্গালয়ে অমপে্্রনাথ-_রম[পতি দত্ত (লেখক কতৃর্ক প্রকাশিত, 

অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ) 

২। অমব্ভ্রেনথ--পণ্ডত উপেন্দ্রনাথ বিছ্াভূষণ। (শিশর পাবলিশিং হাউস। 
১লা মাঘ, ১৩২৬।) টু 

৩। অমর স্বত ( কবিতা আকারে )- শ্ুব্ভ্রেনাথ মিত্র । (থিয়েটার বুক ট্রল) 

অমরেন্দ্রনাথ অভিনীত / প্রযোজিত 
নাটক ও তার নাট্যকার ৫২) 

[ এই সংখ্যার ১৩৩১ পাতার শেষাংশ ] 

রামনাবায়ণ তর্করত্ব -[ চক্ষুদান, উভয় সঙ্কট ] 

গিরশস্জ্র ঘে'ষ _| বুষকেতু। পরিসানা, অভিশাপ প্রহলাদ-চগ্জ্ঞ ] 

বৈকুঠন।থ বসু -[ ঘোববিকার ] 

অতুল্কৃষ্ণ মিত্র নন্দ বিদায়, অন্ম।ষ্টমী ()] 

মনোমোহন রায় - [রিজ্িয়।] 

লিনধন্ধ মিত্র -[ জেনানা যুদ্ধ ] 
মনোজমেোহন 'স--[ রূপকথা ] 

দ্জেন্দ্রণাল রাব--[ বিরহ] 



১৫৬৪ অন্ডিণং 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর_ [ মিনি পয়সায় ভোজ ] 

নরেন্দ্রনাথ সরকাক-[ প্রাণের হাসি] 

অমৃতল।ল খসু-_[ ৮।টুজো বাড়জে। ] 

রাষল।ল বন্দ্যপাধায় -[ মার়াপুগীঃ বেলোক্ধারী] 

নতুন দাদা?) [হিতে বিপরীত] 

সেকালীন সমালে।চকদের কলমে অমরেন্দ্রনাথ 
মংকলন ঃ সুশান্ত চট্টোপাধ্য।য 

৬৬০ 2)70151 65)8806১5 1302৭ £৯1১১5 60101725701) 050, 

[781711০৭110 1) 1176 (1)69176 16১17)0 1)201)110, 11) (95177101001 

11) 132175-71) ১195১ 4) ১6 1610619 ০01]19৭৭60 10705611177 200৩ 

8107 15 01715119 1১0116১৬৮64 (7 011) 11451101010 2770 37100 ঠ1000161) 015 

211) 0১৭7১001719 00551097000 006 17610 1015 210 ৫300101001৯ 

010001811 79820 2170 (13615 216 11002052155 1 800015 1711512770 

৬৮1)0 21৩ 000 0০0 1015911 705 2100 96156 1091)555 11 57 ৬/০]] 89 

(0 00170170975 (9৮০93121015 ৮1118 80105 01 010০ 10651 96015 ]1% 

[10015150 ক ++ 1 07010572700165 13210004510) 01012 বি) 0025 097- 

[111960605] ৬৪]% 15161) ৮/11571)16661)1 ৮6৭1৭ (09$/০0105 (0০ 

11))1710৮ €12)6100 2100 16861)512517077 01136102811 ০০6০. ০ 

১0০1)05 210 (1)71 0356011, হিত৮ ১২২1) 01720017802 ০০61)69, 

21১0 611055৩৭) 81801) 1) 00156 10 ০9 151 ৭০ ৮৮০1] 2৭ %৮০077]0 

২100৭017010 01) 0০ 0017) 511761) 1090157100 ৪৫ 07500) 040 20৩ 

19 10) 01১৩ ১1 00০ 000 0010 150217515 [1565 06১ [101৭5 01 000556, 

15 ৮৮1১2 [১০1১৩ 2509৭119 ০১010606 602 2 হাটি ছা) 01 002১ 005100107) 

60100811080 2100 051610(8",--ব,ংল। ধিয়েটাক্ে ইউ লাসস্ অমবেন্দ্রনাথ 

সম্থদ্ধে এ অস্বাধারণ উভ্টি কবেছেশ ইগ্ডিয়ান 'মবার (২২শে মে, ১৯০) 

'ভরিরাজ? নাটকে তার হুরিবাজে'র ভূমিকায় অভিনয় দেখে । কিন্তু এ-নাটক 

অভিনয় করার শাগে তান অনেক নাটক বচনা, প্রযোজনাও করেছেন; ষার 

মধ দিয়ে তিনি লা করেছেন সার্থক শিল্পী ও সফল নাট্যকার-গ্রযোজকের 



কিনতু ১৫1৩৫ 

্বীকৃতি। এর প্রমাণ স্বরূপ তৎকালীন পত্র পত্তিকা-পুত্তকের পৃষ্ঠা থেকে একাস্ত 
প্রয়োজনীয় উদ্ধংতিগুলিব উল্লেখ করছি। 

অভিনেতা অমরেজ্দনাথ । 
সগ্রসিদ্ধ নাট্যকাঁব ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : “অমকেজ্দ্েনোথ 

ভূইফোড় আভনেতা হন নাই! অমবেন্দ্রনাথ ০2155855 করিয়া দর্শক বস'ইয়া, 

করতালির জোরে বড় £০৮শা নাম লা5 করিবার চেষ্টা করেন নাই । অমরেন্্র- 

নাথ অভিনেতা হইবার জ্ুম্য তিমত সাধনা করিয়াছিলেন । তবে নাট্যজগতে 

অত উচ্চ "আসন লা কফারতে সক্ষম হইয়াছিলেন”। "আলিবাবা? নটকে 

'হুসেনে”র ভূমিকা আরভনয় সম্পর্ক “শশিব পাবলিশিং হাউস" প্রকাশিত 

'অমরেন্দ্রনাথ? গ্রন্থ থেকে কয়েকটি লাইন উল্লেখ করছি £ “আলিবাবা! অভিনয় 

আনি পযন্ত সমস্ত থি.ফটাবেই হইস্গাছে। বু সভিনেতা পুনরায় এই হুদেনের 

ভূমিকা গ্রহন কাবয়াছে, কিন্তু প্মমরেন্দ্রন'ণের মত তেমনটা কাহারও হয় নাই। 
ধভাতা অমব্ভ্রেনাথের হুসেনের ভূমিকা অভিনয় দেিয়াছেন, তাহারা নিশ্চয়ই 

পল করিয়াছেন 'মবেন্দ্রনথেব কষ্ঠম্ববে ও সান্বিকতায় এক জ্ুত জভিনব 
অশন্ুুকবণীয় জান উদ্ভাসাত * 

স্বতচিত গীতিনাট্য 'নিম্মলাঃয় 'কিশোবোর ভূমিকায় তাব অভিনয় দেখে 

20৬০৮ 2100 (81720177) অংব দপত্র লিখেখলেন 2 53৭71) 4৯107277130 

১২801) 19101751106 00701)011015560 11761010৩01 61019107625 801701- 

[51015 ৮৮০11-1115 17901727516 0776৮ 2170 6716107700 285 218 50002 

০1)1216%1 [যো 0110117706 1)011)05 106) ০11 107686100৯০ 

গিত্শিচন্দ্েঃ 'লদা” নাটকে 'গহনের ভূমিকায় তার অভিনয় প্রসঙ্গে 
ইপ্ডিয়ান মিলাব (১৪ জুনঃ ১৮০৯৭) ছেগেন 271৯7000070%/8 21], 076 

710712051 1011))5016 1016110৩064 10176 0০]66াাল] 00021500691 

(32157) (11610 20017701078 1550) 2 10667) 15107 10 20৮05 

*810 19 100 1)610%/ 1018 11)06]160০008] 17৮0১, 

বঙ্কিমচন্জরের কুষ্ককাস্থেব উইলে'র শ্বৃত নাটারূপ “ভ্রমর নাটকে গোবিন্দ- 

জালেখ ভূমিকায় ভাব অজিনয় প্রসঙ্গে 'ইপ্ডিয়ান মিরা? (২০ শে সেপ্টেম্বর 

১৮৯৯১ পছান ২:]1)6 76101056808 0691)0)0455০ 5 2 ৪0050777012] 

017717,100 (বি 11006 10,061076667 06 0003550212] 15 005 ৮৩9 

€11)1)1)01132৩1)6 01 10৮৮, [09395101) 250 01508061005 76100152176 



১৫৬৬ অস্ভিনয় 

68805 ০01)/৩1701088918812 0 0৩ ৬/11004, 210. 617100/3 13112871£ 2৩20 

8130 502] 17710 51001801015 11) 5515101015৩ 0610৮ 01706517177 00৩ 

৪1003 10199565010) 01091850067 515 ৮/০]] 01707015115660 200 

1713 1019955501050 00051517063 [910050 10136 15003৩21900 2 ৬/1)77100০] 

91 ০5001060760005, 

গিরিশচন্দ্রের 'পাগুব-গৌরল” নাটিনে 'ভীমের ভূমিকায় তার অভিনয় 

সম্পর্কে 'ইগ্ডিয়াণ মিরার* (১*ই এপ্রিল ১৯০৯) লেখেন 2 *700)613101175 

৭910167১155 15 0105019 31116 00০ 31108 07 00101070267 

01 2 26016 07 13701১0101)9117110070100101075) 8170 0065 2000 

17702155 2 1০010159 €319০1)0110115 01 16810 190৮7670817, 5৩0 

91179) 06৮০৫ 10 17151772, 2100 76608111081] 00৮/8105 [08))015 

৬/1)0 50115181119 [0106০001010 569)05 [31)1709, (0) 01175 ০04 10068- 

651 840 1186 8011811911010 €)0171101)0 71)01 1606 211]06510075 1015 25 

11) 01১6 1)27)05 ০1 101) 10161)100 17791726615 ৬5190 55 21050 ৬/108- 

%/176 71755111051 55077006510 0175 1২0109578) 701007 [১ন8, £ও 

075620]৩ 00100109110 11626 061156797, 1175 76101656106501010 01 

10) 011281906৩7 9 11) 01১6 (01০11017101 37100, &. ঘি. 1010105১5 208179 

20170112101 112)10701501)20101)5 ৯. 

অম্ুতল!ল বস্তুর 'সরলা' নাটকে “বিধৃভৃধণে'র চবিত্রে তার অন্ভতিনয় 

গসংঙল প্প্রসিচ্। ওপন্তাসক যোগেন্দ্রনথ চ্ট্রাপ[ধায় সাপ্তাহিক অনুসন্ধানে 

(২৯শে কত্তিক্ঃ ১৩০৭) লিখেছিলেন £ “আমাদের বিশ্বাস ছিল অশ্রিনয় 

ব্যাপাবে প্রথমে যেরূপ ভাব গ্রদশিত হয়, অন্তকরণে তাহার আর উতৎবর্ষতা 

পাধন হয় না। ক্লা'সকে সবলার অভিনয় দর্শনে, আমাদের সে ভ্রঘ দুর হুইয়াছে। 

অভিনেনৃবর্গের মধো, আমরা বিধুভৃষণের অভিনয় দেখিয়া বিস্মিত ও শ্ভ্তিত 

হইয়াছিলম। বিধুভূষণ সাঙঞজিয়াছিলেন, ক্লামসিকের অমর অগ্ডিনেতা অমবেন্দ্র। 

এরূপ গাহ্স্থা নাটকের আঁনয়ে অমরেন্দ্রবাবু যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহ! 

তুলশার যোগ) নহে।” 

বস্কিমচন্দ্রের 'কপালকুগুল।'র গিরিশচন্দ্রকূত নাট্যরূপে 'নবকুমারের ভূমি" 

কায় তার অভিনয় সম্পর্ক ইণ্ডিয়ান্ মিরার বলেন £ “[00)৩ 0061০ 15 01556৫ 
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গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল” নাটকে যোগেশে'র ভূমিকায় তীর অভিনয় প্রসঙ্গে 

হিন্দু পেদ্রিয়ট (৭ই ডিসেম্বর ১৯৯১ ) বলেছিলেন ৮179৩ 78৫৮ ০ 0881 

৮/11101) ৮/83 6580660 170/ 00৩ 6106178৩680 1051986৩1) 05০০ ৯ তৈ, 

19910 ৮৮88 20 19680011011 [015560 0086 6৮০1 01006 105 208295 

119 8007069781)05 010 005 5058৩, 66৪13 ৬৩৪৩ ৪০০1) 00৬/1776 2001) 

0817017 10100 0) 5968 01 07৩ 80016170৩- :32501 4৯ তত. 1006০ 

88.]065518,) ৬/৩ 289 66৩15 5002509১০15 ০0017018 ৬100 [9518০- 

79160 01019 1292% 106002৩1১, 

গ্রফুল্লকুমার মৃখোপাধায়ের “তোমারি নাটকে «আমীরুদ্দিনে'র ভূমিকায় 
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মনোমোহন গোস্বামী “রো!সিনারা'র ম্ব-কৃত পরিমাজিত নাটক 'শবাজী'তে 

নামভূমিকায় তার অভিনয় প্রসঙ্গে ইগ্ডয়ান্ মিরার (»ই এপ্রিল, ১৯*২) বলেন £ 
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নামতূমিকার় তার অভিনয় প্রসঙ্গে ইপ্ডিয়ান মিরার ( ১৬ ই সেপ্টেম্বর, ১৯*৩ ) 
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১০5 ৩1 20517১0050 05 00129, ৮ স্বরচিত 'ফটিকজল? নাটকে প্রভাতের 



১৫৬৮ অন্ভিনয 

ভূমিকার তার অভিনয় প্রসঙ্জে হীপ্ু্ান মিরর? (১৮ই এপ্রিল, ১৯০২) লেখেন ২ 
51185 &00161705 ৬৮111 17455 289160 ৬/101) 10158580015 81180 00৩ 

৮0191738677 15 0041115166 101105611 007 207 00615 10৩10) 0075 27) 006 

01999 186 5808৭ ০ 59105 418 (819101558 (0005 2100 (1006, ৮ 

ক্ষীরোদ প্রসাদ 'বন্াখনোদের “রঘুবীর নাটন্চে নামন্কূম কায় তার অভিনয় গ্রসজে 
ইপ্ডিমান্ মিবার (১৫ই নহেম্বর, ১৯*৩) লিখেছিজেন 2 “139102 /৯, ত. 

[0860 150 01006105165 0056 18010511910, 5৫ 1৮ ৮৮101) ০৮০1০ ঠা) 

911)19 1)11)6.176 0055 1901 5177৮ 1015 19177780101 1815 10178 

161)617 [10 01)6 50166 11)011761) 1)05৮৮০1 106 18 5 00] 88 106 

1৪] [17 11১০ ৭1706£16 10615/661% 1116 13791)15)10 5110 005 9170] 217 

11) ০1071201৮01) 10856 200৬7 10110561117 01) 01101817708 

07811125170 10700511011 1025 0001) 766 00101003710 989 0788 

16 71611 116 110100871১1 (176 ৮৬ 201018, 11715 11175516152 0011218- 

0৫11) 1117900)11012167 1১ 0911ত7% ৮ সৌবীন্দ্রমোহন মাপাপাধায়ের 

'হৎকিঞ্চং নাটকে গুকুমারের ভূমিকায় তাব অভিনয় প্রসঙ্গে অমুক্লাঞ। বসু 

বলেছেন 2 11)5 01021050067 01901012081 28 19670011060 105 ইত &.. 

বব. 10816150016 5 1)0৬/ 0৫80101) 11) 081009 7019511)5 ৮ 

অন্বধল।ল বসব 'খালদগল' নাটকে 'মোচিনের ভূমিকার তার অভিণয় 

গ্রসঙ্গে 'অমু হবাজার পঞ্জিকা (২১ ৮। ১২) লেখেন £ ০34৬ 407160৩ 
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ভূপেন্ত্রণাথ বনো।প।ধ্যায়ের “সাইন অফ 'দ ফ্রেসে' 'মার্কাসে'র ভূমিকার তার 

আর্জনয় প্রসঙ্গে 'অমৃতব!ঙ্জার পরিকা বলেন £ “ধৃত 05৮ হত [৭1085 
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ঠা] 8661)৩, 10 571010)) 09৩ 09011760 01/015047)9 00235 7000 006 



অভিনয় ১৫৬৯ 

৫0176৩01800 07৩ 8,071018801769116, 175 0661) 80৮61) 11610 100 

৫1918752010 13৫১5/615, 

ভূপেজ্রনাথ বন্দোপাধায়ের 'স€্দাগবে' কুলীরক্টের ভূমিকায় তার অভিনয় 

গ্রপঙ্গে 'অনুতবাজার পত্রিকা (৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৫) বঙধোন 8 53210 
40081617015 010960৮০016 9105৩ 9190016101৩ 01 9191000 

(196 05৬/, 8100 1913 01555 70058111165 ৪100 8011178৭ ৬/০16 (7106 1০ 07৩ 

10130101780 816 [91500559109 10106127080 001781110175866 01 [0010021 

806078,10717056 4170 09010 1701. 9৩ 8৬৭1] 11761735158 ০01 0176 

০182810৩017 ৬101063৭116 07৩ 0129 01) হা) 05)101৩8% 3196৩ 212৬ 

%/০1| 0০ 3801560 ৮১111) 01) 701৩ 01 32105) ঠ)81610022 55 ত0০:০- 

80111) 08৩ 706০6 01 201013 283111771110 (196 011218016, 

প্রযোজক অনরেজ্জনাথ ॥ 

শুধুমাত্র অভিশ্তো চিসেবেই নয়, প্রযোজক হিসেবেও তিনি যে মৌলিকতা, 

স্ব/ক্জ্্র ও বৈশঃষ্টাব 'অপ্দকাবী ছিলেন এবং বস্তৃতপক্ষে তিন যে বাংলা রঙ্গমঞ্চের 

সংস্কারক ছিলেন ভাব প্রমাণও হুডিয়ে আছে সেকালীন পত্র-পত্রিকা পুত্ত্চের 

কোণে -কাণে 

স্মপতেশ5ন্্র মুখোপ।ধা।য় 'পঙ্গাকয়ে ভিশ বৎসণ গ্রশ্থে লিখেছেন £ স্টারের 

সব দিকেই ধর বাপা শিয়ম দর্শ+গণক্েজ আসিণ্ত হইত যেন ভয়ে ভয়ে 

বহুদিনের প্রতিষ্ঠাৰ উত্তাপে ষ্ট তব ব্যবভার মাঝ মা'ঝ দর্শঃবুন্দন্ষ একটু বিশেষ 

ভাবেই শনগুঙব করিত হইত। অকুতোসাহস অমণ্জ্রনাথ এই শিয়ম ও 

নীতিব বাধ তা'জয়াছিলেন---থিয়েটার যেন বুবোক্রেসীর রাঙ্ ত্ব ছিল, অমরবাবু 

থিয়েটাককে ডেমোক্রাট করিয়া তুলিলেন ' ***অমব্বাবু এইব'প উচ্চহারে 

বেতন তো বাড়াইলেনউ, সঙ্গে সঙ্গে বোন স (বনিফিটেব প্রচলন করিলেন; 

স্বাগুবিল প্রাকা(্ব চেহাাও ফিবল “'তক্ষ বৃদ্ধি; আঅসাধাংণ অধাবসায়, 

লাকচপূত্র অনিজ্ঞতা এবং ছুর্জয় সাহস --উরততি কবিবাব এই সমল জ্দ্গুণ, 

তাহাপ যথেষ্ট ছিল, তিনি থিয়েটার করিতে নামিয়। পুবাতন প্রচলিত পন্থর 

অন্রপরণ সর্ব! কবেন নাই; তপনকার ধিষেটাধী খানসাব যে ধারা, ত'হা! তিনি 

বদল।ইয়া দ্িয়।ছিজেন। **অভিনেতা অভিনেত্রীর বেতন বৃদ্ধি, গুণের আদর, 

রজমাঞ দর্শকের স'প্যাবু ছছ, বিজ্ঞাপনে ও হাততালিতে নাথ আছিরের আড়ম্বর 

এ সবই অমন্ভ্রেনাথের কীন্তি 



১৫৭০ অভ্িনস্ঠ 

ইিন্দিয়া'র প্রযেজন! সম্পর্কে 'ইও্ডিয়ান মিরার' (১২ অক্টোবরঃ ১৮৪৮ ) 
লেখেন £ 50775, 0151595 0৩৬০০7)০] 01763 275 8090৮6:60 1১ 52 
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'শ্রীকষঃ নাটা প্রযোজনা "সম্বন্ধে 'ইও্ডয়ান্ মির? ( ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮০৯ ) 
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“মজা, নাট্য গ্রযোজন। সথ্থন্ধে “ইপ্ডিয়ান মিরার (১৭ই জানুয়ারি, ১৯৯০ ) 
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কলিকাত| হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস, সমস্ত জজ, রেজিস্ট্রার, ম্যাজিষ্রেট, 
ঝমিশনার ইতাদি রাজকর্মচারীগণের ক্লাসিকে আগমনের পর “ইগ্ডিয়।ন মিঝার? 
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আর্িনর ১৫৭১ 
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এল[হাবাদ হা!ইকোটের প্রধান বিচারপতি মিঃ ষ্রান্লীকে ১ল! আগস্ট, 

১৯৬১, তাতিখে অভিনন্দন পন্ত্রে অমরেজ্জ্নাথ লিখেছিলেন £ ৮1)5 2591155 

51965, 01501781860 11% 103 10110) 66713 21৩0008015৩ 2 নিঘাশ 

৩1)০৩ ৫১৮০] 8) 801৬০ ৪০০16 01057510055560 135 91) 01157 €410501091 

15110111015 ০1 1191 00181)01, 10 21008017765 1176 50786 1৭ 0 

৩7000111786 1767111)% ০0610211017 8110 0০0 05৬61017 0176 20৩ €০০1- 

819৭ 01 113৩ 1)1018)21) 1৮211 2, 

র্তা!লয়? পরিিকায় এই উৎসব সম্পর্কে মন্তবা ক₹তে গিয়ে তিনি বলেছেন 

“থিয়েটারে রাজা ইংবেজ কোন উতৎপাহই প্রদশন কবেন নাই। কাবণ পান্দ্রীবা 

বলেন, এবং জঙ্গে সঙ্গে ব্রান্ম মহাশত্বাও শ্ুবে স্থুর মিলাইয়া বলিয়া থাকেন যে, 

থিয়েটাবেধ অশ্টিনেত্রীল গল কেশ্যে 3 স্বাং থিয়টাব সর্দ্ধা পরিস্ঞাজা। -. এই 

নিংজপেব মৃশা কিছুই নাই, কেবল শশ্রণীবিশে যব খেয়ালের পুষ্টি করা মান্্র। 

থিয়েট ব -বশ্বা। না হইলে চলে ন। হয় থিয়েটার বন্ধ কবিতে হয়, নয় ঝালকের 

ফা1হ1ঘেয স্ত্রী অংশ অভিনয় কবাইতে হয়।-**ম্তরং থিয়েটারী বাবসায় চাল।ইতে 

১ইলে বেশ্টার সাহাধা ম্মনিবার্ধ এমন অবস্থায় বেশ্তা বলিয়া নাসিক কুঞ্চন 
করাও মুর্ধতার পরিচায়ক । থিয়েটায়েব অর্ভনেত্রীব বার্দকোও দারিস্রোর 

ওয় নই)” 

“ছুটা প্রাণ" প্রযোজনা সম্পর্কে 'উপ্ডিয়ান মিবার' (৭ই জুন ১৯৯৯) 

দেখেন £ ৮16 125 80) 11 6৮৩1101১175 11710] ৪0100176৭01 টিক%5 ০1 

10815 05011170105) ৮/০010 17)5151 01001)178510)£51660 200810) 

[960016৮ 098706) 91301700058 10101118176 50510575 £1 ৩৩০ 0১৩ 625 2170 

৩১৩৭ 01 11৯ 10175550615 26 ₹৬০1% €115- 5 

'সীতাবাম'* ২] প্রয়োজন! সম্পর্ক 'ইওুযান্ মিরার (১৯ শে জুলাই, 
১৯০০ ) লোখেন 2 ৮ 001)50161801077815685 8150 62186301758 1752810015৩ 



১$৭২ আশির 

[০০১হ0606 79155৩18 ৪1১0 5/75211 ৬/০।11৩7 0120 6৩10 ৩05 ৩ 

৬৫181 00৩ :০০01)8121010) 81 015 1)81005 01 00)08 10 51130 00৬৮ 

৪0১১621, 7176 2165531156 8750 25081508176 08750 00 861921265 0010210- 

৫2 25 117৩ ৩৪767815501 0100 1205178£67206176 10 0015 0017106061৩ 

18 ৪০ ৬৩1] 101)0৮/78 * 

“সোনার স্বপন" ও 'থিয়েটাবের গ্রযে। জন] সম্পর্কে প্মুতবাজাধ পঞ্জিকার 

(্রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ ) মন্তব্য ৮70৩ 1১717 0)116 0012106150৩0 ৬110] 

2৪) 211705706 2150000৮ 0517060707৩ 0107 08191 58516, ৬৮171017558 

হা)০। 7১0০0, 11) জাত 071111180 000101565 01 ৬2৮ আত 10002 

$০৪016750 2] ০৬৮1 0116 19175 ৮ 

গুঞ্ধকথ।'র মরনয় প্রসঙ্গে হো ন917৬ 4৭ পঞ্জিকার (৫ই 

সেপ্টেম্বর, ১৯১ ॥ মতামত 2 £71061 50005, 027068, 50810030755 5710 

৭০৫)৫৪ 1০ 2001117211৩ 

এই প্রুযোজন। দন্বন্ধে হিন্নু । পর্রিাই,' ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯* ১) লিখেছেন 2 
8৩ 501)55 2170 71717008217 00106 ০7111021810 1101069117). 

হা 0০01106 007100101870 07৩৩ 8012 909£-0216 8100 ও 09760 

12161 1)2885৩ 20017521 01) 006 5৮26 200 0) 50676 01158] 39221 

৪৩ 7170178 06613 09106 17615010886, 7710৩ হিট 01505 15 00৩ 

87577068601 21]. 5 

এ নাটাপ্রযোজনা সন্বন্ধে বেলী পন্ক। (€ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১) 
জেখেন 2:701076 501769 26 21161 11) 121006€] 01 1৮1০11৩7৩ 21)0 076 

080065 ৬৩7৩ 63000311515 10615 51১7: ০1161775)70005 503007765 

৪10 360০1767065 ৬৮৩৩ 2161) 5110 80901001216 7 

ভক্ত বিউলে' নাটাপ্রযোজন! সম্বন্ধে 'ইগ্ডিযান্ মিরার ( ১৮ই অক্টোবর, 
১৯৬২) লেখেন £ ১701৩ ০8720650058 55178010575 5900110156৫ 

0৮:/661)- 005 ৪০০1765 53010 18500110150 0611810 00 00058 %/110 

87606 হ. 79189 5১ 0013 05৭07190101), ্রতাপাদিত্য নাটক সম্বন্ধে 

“ইপ্ডিয়ান্ মিরার" (১৬ই পপ্টশ্বব, ১৯০৩) লেখেন £ *703৩ 0175128৩ ০1 
87089 017 11)6 1১610510210 15 0072035008119 0৩0৩৩৮৮ তো 0৩ 3608511 

2686৩ 9700. 11101081055 01১6 2৬121785৩28 8)) 60 008৩1855004) 
11) ০0106) , 



অভিসগ 5৫৭3 

নাট্যকার অমরেজ্জনাথ। 
পুত উপেন্্রনাখ বিদ্যাতৃষণ বলেছেন ২ "অমবেন্নাথ তাহার পঞ্চরং ও নাটা- 
রগুণিতে লেকের চোখের ঠুলি খুলিয়া! মানবচরিভ্রের নারকীয় লীলাগুলি 
দুম্পষ্ট দেপাইয়া দিয় সমাজের অশেষ কল]াণ সাধন করিয়! গিয়াছেন। তাই 
জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই ছুউক, সহৃদয় সাহিতাযসেবীগণ তাহার 

অভিনয়ের তাদৃশ পক্ষপাতী হইয়া'ছলেন । অমরেন্দ্রনাথের ন।ট]ভিনয়ে লোকে 

ঠিক নিজ্জের ভিতরের পৃণা ও প।পগুলল চাক্ষ্য দেখিতে পাইত বলিয়াই তাহার 
সময় হইতে থিয়েটারে অভিনয় দর্শকের সংখ্যা আশাতীত হইয়[ছিল :% 

অমরেজ্্রনাথের “কাজের খতম" নাটক প্রসঙ্গে হিন্দু পেট্রিটের (১৫ই 
ডিসেম্বর ১৮৯৯ ) মন্তবা £ -*৮/০ 5/01010 0131) 09 81000915 1608511010€ 

6121 0100 12150060 91110)01 0588 11706588211005 ৬/1)1191৩4 00৩ ৪০-০৪11৩ 

২০101177518, ৬/1)10) 015 ৬৩: 1181)1]5 0580:৬৩.৮ 

তার রচিত 'মজ। সম্বদ্ধে 'ইগ্ডঘজান মিরাপের (১৭ই আনুয়ারি,১৯০) 

মন্তবা £ * 11) 001)7১606101) %/161) 110 161016561755000 01 27159 018 

€17০ 1908103 ০6 01)৩ 0125310 61)62016, 2190 4৯009216001 50 

[3917৮621310 05 00171210071960 0০ 1555 83 81070] 60121) 28 1041)9- 
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(19৩5০, ০1 ৪012)8 1০৬৫] 870 01)215015118010 08170682) বন্ধিমচজ্জের 

'সীতারামে'র নাট।রূপ প্রসঙ্গে 'হাগ্য়ান মিবার (১৯শে জুলাই, ১৯০*) 

লেখেন 2 ”91621 22, 53 5 110909 7060701070519 2 20017525005 ০1 

87৩ 01717211501) ৬1170 হঠাত ০৩০ 0৩ ৮71101৩ €20৮ 01 তি51106 

%/110) 63661901015] 51611. 'চাবুক' নাটক প্রসঙ্গে 'ইত্ডিয়ান মিধারে'র (১১ই 

জানুয়ারি, ১৯০১) মন্ভবা 2 29 0০ 1১৩11661219 19070101801 05 108605, 

(176 85191011011 1)55 816618)10050 00 170810৩ 07৩ 7১195 0007৩ 2770611500981 

(020 2175 1810 788 ৬1061) |] ক 51201116 0106010105 

'গধ $খ। নাটক প্রসঙ্গে 22119 পত্রিক্ক। (৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১) 



১৯২১ অভিনয় 

লেখেন ১ 411১৩ 8807৩ 0১007 [81025 20906 6105050940৮ 

670৩ $০ 008 0159810 1015658৩০ 075 01505 06815 ৬6018 হণ 

9618] ৫51] 800 83 3110811157৮110605 এ নাটক প্রসঙ্গে “হিন্দ 

পেট্রিরট:ও (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১) বলেন 5 5706 01205 85 তা 5288705 

*//1065 21১৫ 59 (011 91 12101) 813 ৬/1০১ 

অমরেন্্র নাথের “আহামরি? সম্বন্ধে ২৪শে জুনের (১৯১২) অগ্ঠিনয়ের পর 

'নাটামন্দির' লিখেছিলেন £ “আহামরি নিষিছ গ্রন্তাবলীব ন্সন্তর্গত হইয়াছে। 
গভ্ণমেণ্ট কলিকাত। গেটে « আহামরি” প্রচার বন্ধ করিবার ঘোষণ! 

করিয়াছেন প্রকাশ. আহামরি” নাকি কান কান বকধান্মসিক্ের মানে 

খোচা দিয়ছিল,- তাই তীহাবা প্রাণপণ ছেষ্ট! কবিয়া, 'আহামধি বন্ধ কগিয়। 

দিয়! তাহাদের ক্ষত মানের গাড়ায় ছাই চাপা দিয়াফেন ** 

[ সংঞ্লন-স্ত্র £ র্জালয়ে অমবেজ্দ্রনাথ ] 

এ-কালের ক'জন 'নাট্য এতিহাসিক”-এর দৃষ্টিতে অমরেন্দ্রনাথ 

ত্জিত দত ( য'দবপুব বিশ্ববিগ্যালয় কবি) তার বাংলা সাহিতো হাস্যরস "গ্রন্থে 

(গ্রকাশকাল ১০৬০ ) লিখেছেন £-- (পৃঃ ১৬৫) প্যদও বয়সে অনেক 

ছোট, তবু অমদেন্দ্রনাথ দত্তও এ যু'গণ গ্রহন রচয়িতা ও নাট্যকারদের মধো 

গণশীয়। ইনি এক উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । সব 

জনশ্রন্ধেয় খ্রগুর হীরেন্্রনাথ €? ধীরেন্দ্রন।থ) এর জোট ভ্রাতা । তবু, অল্প বয়মেই 

ইনি কুলংদর্গে পড়েছিলেন 'বং লেখাপড়া ও ভালে! করে শেখেননি । একে কুসং- 

সর্গ এবং কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্য খর মেজদা হীরেন্দ্রনাথ প্রথম গ্রথম 

একে নানারূপে শাসন করতেন, কিন্তু পরে অমরেন্দ্রনাথের প্রতি পিতার গ্রশ্রয়ের 

ফলে কনিষ্ঠকে সংশোধন করার সকল চেষ্ট! থেকে তিনি বিরত হন। বিয়েটাগী 

জগৎ অমরেন্দ্রনাথকে বালাকঝাল থেকেই প্রবলভাবে আকর্ষণ করছিল, এবং 

বলতে গেলে কৈশোরেই তিনি থিয়েট।রী অগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 

করেছিলেন । 

রজমঞ্চের জগতে নট ও নাটাকাররূপে নিজ্জেকে স্ুগ্রতিষ্ঠিত করবার সহজ 

ও প্রকুষ্ই উপাঞ হিসেবে অমরেন্দ্রনাথ নিজেই রঙগমঞ্ের অধাক্ষরূপে দেখা দিলেন, 



কাভিনত ১ 

যেমন সাহিতাষশঃ প্রথা সাহন্তানক:প পরিচয় ও প্রতিষ্ঠালাতের অগ্ত নিজেই 
পত্রক্কা বার করে লম্পাদ+রূপে দেধাদেন। ইন প্রদম করিস্থিথান /1 মিনার্ভ।) 

রঙমঞ্চ ভাড়া নিয়ে 'পলশীর যৃদ্ধ' মঞ্চস্থ করেন এবং তাতে লিরাঞ্জের ভূমিকায় 
অভিনয় করেন। পরে এমাছ্ল্ড থিয়েটার ইজারা নিয়ে তাতে ক্লাসিক ি্েটার 
নম দিয়ে নিয়মিত নাট]|ভিনয় আস করেন। 

প্রথম দিকে অমক্ভ্দ্রনাথ শুধু প্রধান প্রধান ভূমিকাগুলি অভিনয় করতেন। 

অঠিনেত রূপে তিনি যথেষ্ট কু তত্বের পরিচয় দিয়/ছিলেন। ক্রমে তিনি নাটক- 
গ্রুহলন রচনায় হাত দেন। তার ন|টঞ্গুদলর মধ্যে অধিকাংশই রজন।টা- 
নকশা-পঞ্চ:ং গুভূত, অর্থাৎ প্রহসন আতীয়। 

ন(টরচণায় অমবেন্দ্রশাথের কিছুমাত্র প্রতিভা ছিল বলে মনে হয়না। 
আর, ত ব ওগনাট্য বা নবৃশ'পঞ্চংং-এ তিনি ষা পরিবেশন করেছেন, তাকে 

ছান্ংস বলে বল্পন! কব।ই শক্ত। শিক্ষা ও শিক্ষতে! গ্রতি বিদ্বেষ আমবেন্র- 

নাথের রচনা অত প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ক্ন্তি তার চেয়েও দুঃখের 

বিষয় এই যে, উচ্চশক্ষিত পর্ববারের সন্তান হয়েও শিক্ষিত।দর »্হদ্ধে অতি 

অস্পষ্ট ও ব্রিত ধাৎণারই তিনি পরিচয় দিয়েছেন। তার মজা নামক 

'সমাজিক নকশ। থেকে একটু পরিচয় 'দংলই পাঠ বুঝতে পারবেন, অমবেজ্্র- 

নাথের বচনায় কী আতীব় রুচ ও মনোভাব বাক্ত হয়েছে। এই নকৃশার 

প্রস্ত হববায় নটাগণের এই গীতাট আছে। 

“্ চ্চ। বুল, আমর! গল ওয় করিনা তাই। 

বলবো ছুটে! , নয়কো ঝুটো, রাগ করোনা ভাই ॥ 

কুলের ক্ধূ ঘবেব ক।ণে বসে থাঁঞ্চে ঘোমটা টেনে, 
ভাঁড়িয়ে শাড়ী চ৬।ও গাড়ী, জজ্জ! সঃম নাই; 

পরর্ক যাওয়া, খাওয়াও হাওয়া, বলবো কি আর ফাই কাই।” 
কী ভাব! কী রচনা! কী কবিত্ব! কী রুচ! কুঁজের চিৎ 

হয়ে শোয়া যমণ, অমক্ক্রে দতের পছ্যবচন, ৭ জ্রেপ। এই গুহলনের নারিকা 

বড়পোক্চের একমাত্র শিক্ষাপ্রণু। মেয়ে 'ফুলকুমাগী'র বয়স উদ্শি বছর। সে 

কথায় কথায় ইংরেঞ্জী বুকৃনি ঝাড়ে এবং বাবা-মাকে পাঞ্সা-মান্মা বলে সম্থেধন 

করে' এদিকে আবাব সে অনবরত পয়!র ছন্দে পদ্য আওড়ায়, সে সব পছ্যের 

বন্তণ ও রুচ অন্ত মেলে ও গ্রামা। ফুলকুমারীর আওড়ানো এরূপ 
একটি পদ্য উদ্ধত করছি' এর থেকে শিক্ষিত ময়েদের সন্ধে অনবেজ্ হত্তের 
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বিরূপ ধারণা ও কি জাতীর মনোভাব ছিল, তর একটু পরিচয় পাওয়া বাবে। 

প্চণ্ড়ৰ গাভী, চণ্ড়ব হুইল” খেলব সখের টেনিস 

দেখব "যমন, শিধব তেঘন, তবে *.কবিয়ার কিনিল * 

রেসে যাব, ভিপার খাপ, পেজটি হোটেলে 

ঘরে খসে বাইস্ ডালে মাব কি মন ভোলে ॥ 

পাগা মামা দু'জন মিজে উত্চালে শিশান। 

পেয়েছি নৃঠন পথ ইমানাসপেসান ॥ 

ফ্রিল।ভ শিপতে যাখ ইডেন গার্ডেনে 

জ্বল্িয়েট সম গেম গ্োমিওর সনে ॥৮ 

ফুলকুমপীৎ প্দার একটি গান থেচে উদ্বশ্ি দিয়ে আমরা এই নট ও 

ন[ট্যকাবের প্রহসন? ন মপেয় কদধ র5নাগুলির আলোচন! শেষ করতে পারি। 

পসাঘলে। ৮লা যার কি পাগলা, পেয়েছি এজুকেসন 

াতণের [শুতর ভাবের ৬তর তন লা সাফক সান ॥ 

ফ্লাশ -« চাই ট্া'জ(ড, 

অ]।জ ওয়েল আজ কমি'ড, 

ফ)।ছ্সি লেড়ী বলবে তবে, হবে কেমন নিউ ক্যালান ॥” 

এই প্রহসনে শিত।ই নামে একটি চরিত্রে এক রসিকতা শুনে বিদ্রপ ক'রে বলেছে, 

“আহা! যেন 'গাপাল ভাড়ের রসিকতা, কি মধুখ” সমস্ত গ্রহসনখাণির 

ধো ওই একটি মাঝ বাজেক্িব লঙ্গে একমত হয়ে আমরা এর তারিফ, 

কণতে পার * 

বং কী চল 

ক্লাসিক 'থয়েটারের কর্ণধার অমবেজ্্রণাথ দত্ত ( ১৮৭৬-১৯১৬ ) শুধু 

অন্িিনয় করাবাব জন্যই কিছু রজ-কৌতুক নটা. গীতিনাট) এবং [ুথ01৩6ঞর 

অনুসরণে “বিরাঞ্জ রচনা করে কিছুকাল রঙ্গমঞ্চের ক্ষুধা মিটিয়োছিলেন। কিন্ত 

এগুলি সবই তার রচন। কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। 

[ বাংলা সাছিতেব সম্পূণ ইতিবৃত্ত (১৯৬৮) দ্বিতীয় সংস্করণ : 

অনিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ] 

2 সঃ 

প্রথম মতা বুদ্ধ হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরস্ত এই শিশির-অহীন্দ্র যুগ স্থা্নী 
হইয়াছিল এবং গ্ই সময়ে (1) সাধারণ নাট/শ।লার জন্ত প্রথম দিকে ছ্িজেন্জল[ল, 
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ক্ষীরোদ প্রসাদ, অমরেজ্রনাথ, অপরেশচন্ত্র গ্রভিত লাক রচনা করিক্কাছিজ্ন, 

এবং শেষ দিকে ইহাদের নাটাধার কিছুটা খন্ুসরণ করিয়া! এবং নব বুগর 

চিন্ত।ধ।ব! ও মঞ্চরীতির সঙ্গে যোগ রাবির নতুন নাট।কারদের আবির্ভাব হুইল । 

[ অঞ্জিতকুঘার ঘোষ। বাংল! ন!টকেব ইতিহাস। (৪র্থ সংস্করণ, ১৯৬৬ ] 

গা বাড কঃ 

বিবিধ নাট্যকার” (১৮৭৬-১৯০০) শিরোনামে গ্রন্থকারের বক্তবা : এই যুগের 

অন্রান্ত ন(ট্যকারের মত রঙ্গঘঞ্চের সঙ্গে প্রতাক্ষ ভাবে সংলিই থাকির। নাট্যরচএায় 

গিরশচজ্জের দ্বাবা যাহার! সবতো1ভাবে প্রভাবাদ্ি » হইয়ছিলেন তাহাদের মধ্যে 

অতুলকৃষ্ণ মিত্র বিহাগীলাল চট্টোপাধ্যায় ও অমরেক্জরনাথ দত্তেব নামই উল্লেখ 

যোগা। ***অমক্ক্দ্রনাথের ন:ট্যরচনা 1*শতি শত ব্দীর প্রায় 'দ্বতীয় দশক 

পধযন্ত অগ্রসর হইমু। গিয়াছিল, কিন্তু তাহ। সত্বেও বংলা নাট্য সাহিতোর মধা- 

যুগেখ ধারাই তাহ।রা অনুসরণ করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রের মত মুতন যুগ প্রবিষ্ট 

হই] ভজন রসটৈতগ্ত লাভ করিতে পাবেন নাই । সেই অন্য ইহারা! সকলেই 

বাংল ন।টা সহিতোর মধাযুগেরই প্রতিনিধি । 

অমরেজ্পাথ দক্ত-'-প্রধানতঃ উনবিংশ শতাবী৭ হাশ্যরসত্সক লাটারচনার 

ধার|টিই অবল্ষ্বন করিয়াচিলেন, ইহার পৌবণিক ধারাটিব সঙ্গে তাহাব নিবিড় 
যেগস্থপিত হইতে পাবে নই । অমণ্ক্রেনাথও উনবিংশ শত বীর তন্থান্ 

ন।টাক্জারের মক্ে ই লাবসাযী বলমঞ্চেগ সঙ্গ প্রতাক্ষ ভাবে সংশ্লষ্ট ছিজেন। 

রঙমধের ধাখী হইাম্ই উভার শাটক রচনার প্রেণণা আসিয়।ছিল ; সেই জন্য 

তার বরচনায় ব্যিয়গত €বচিজ্রা ও সংখ্যাগণ্জ বাহছলা দেখিজে পাওয়া 

যাইবে; কিন্তু অন্তনণিহিত গুণেব [দি দিয়া বিচার করিলে ইহার্দিগকে 

নিতান্তই নগণা মনে হইবে। 

বড়দিন উপলক্ষে সেকালে কলিকাতার ব্যবসামী রঙ্গমঞ্থে গিরিশচন্দ্র যে 

পঞ্চবং বা পাচমিশ।লী তামাস। পর্থিদেশন করিবার ধাঝ। প্রবর্তন কবিয়াছিলেন 

অমকেক্দ্রনাথেব বচনা অর্থকাংশই সই শ্রেণী*« ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ তথা- 

নীন্তন কিকাতার পাশ্চাতা শিক্ষিত সমাক্গকে বার করা! একটি সাধারণ বিষয় 

ভইরা দীড়াইয়াভিল  অমগেজ্নাথ উহার হাম্টরসাত্ুক রচনায় এই গতানুগতিক 

বিষহ্নই মবলঘ্বন ক'রয়।ছিলেন, ইহাতে তাহা নিজস্ব বৈশশক্টা প্রকাশ পায়নাই। 

সে ফু'গব কালকাতাব সমাজের কতকগুল ভণ্ড চরিত্র অবলঘ্বন করিয়।ই তিনি 
শাহাব 'কাছ্জের খন্ডমণ পঞ্চরং রচনা করেন তাহার “দঙ্জা নামক অন্ুব্প 
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রচন[টির মধ্যে একটি নুসংবন্ধ কাহিনী আছে, ইহার ঘটন! সংস্থাপনায় নাটাঞার 
ফৌঁতুকরস হ্যা করিতে কতকটা সাফলা লাভ করিয়াছেন। নব স্থাবীনতালনধ 
স্্রী সমজের দ্বাধীন প্রেমই ইহার বাঙ্গের বিষয়। প্রতিযোগী এক রলমঞ্চ 
ব্যবসায়ীকে উপহাস করিয়া অমরেন্দ্রনাথেব “থিয়েটার? নামক একখানি বাঙ্গাতুক্ক 

রচিত হয়। উদ্দে্ট প্রচার বাতীত ইহ দ্বারা মার কোনও লক্ষা সাধিত হয় 
নাই। পাশ্চাতা শিক্ষার মোহগ্রন্থ তদানীন্তন কলিকাতাব সমাশ্রকে আঘাত 
ঝরিয়া তিনি 'চাবু%? নামক একটি বাঙ্গনাট। রচনা কবেন। ইহার আঘাত যেমন 
ক্ষিপ্র জালাও তেমনই তীব্র। ব্যক্তবিশেষকে উপলক্ষ্য কবিয়! তিনি *গপ্রকথা" 
শামকও একখানি বাঙ্গরচন! প্রকাশ করেন -_-বাক্তগত বিষে।দগার বাতীত ইহার 
আয় কোনও মূলা প্রকাশ পায় নাই । “ঘুঘু ইহার অনুন্ূপ রচনা । একটি 

রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বন কবিস্কা অমক্ভ্দ্রনোথ তাহার “কেয়া মক্জাদার, প্রহসন- 

খানি বচন! করেন ইহার মধো একটি স্ুম্পই কাহিনী থাকিজেও সংগীতে ও 
কবিতার ইহার বধুনী শিথিল হইয়া গিয়াছে । তছাব"প্রমেব জেপলিন" 
নামক রচনাটির মধ্যে যে কাহিনীটি অ।ছে তাহা ব€ং ইহা হইতে অণ্ধক স্থসংবন্ 
সষইহাকে তিন একটি প্রহসনের রূশদান কবিতে সক্ষম হইয়াছেন। অতুব- 
কুষ' 'লাট গৌরাঙ্গ 'হলে। কি একিস্মিস ইতি আরো কয়েকখনি হাশ্ত- 

রসাত্মস্ক রচন। প্রক্কাশ করিয় হিঙ্েন। ইহাদের কোন কোনটির মধে। কাহারও 
ব/ক্তিগত বিষয় লইয়া বিদ্রুপ করিবার প্রবৃত্ত অত্যন্ত তীব্র হুইয়৷ উঠিরাছে। 
বৰ, নাটযগুণ ইহাদের কাহারে মধ্য গ্রক্কাশ পাইতে পারে নাই। 

হান্ঠরসাত্মক নাটকের পরই অমবেন্দ্রনাথের রোমান্টিক নাটকগুলপর নাম 

উল্লেধ করিতে হয়। এ বিষয়ে নির্মলা নামক রচনাটিই তীহার সর্ব প্রথম 
উল্লেখষোগা । একটি বিশ্বদস্তীমূলক কাহিনী ইহার ভিত্তি। সঙ্ঈ'তের আধিকের 
জগ্ত নাটাকার ইহাকে গীতিকাব্য বলিয়! উল্লেধ করিয়াছেন। ইহার প্রণন্র 
কাহিনীটিতে নাটক অপেক্ষা কাব্েরই প্রাণ অধিকতর স্পন্দিত হইয়াছে । এক 
ক্ষত্িয় দস্তান ও এক ভীল নাগীর প্রেমের বৃত্তান্ত লইয়া অমরেন্দ্রনাথের “ফট ক- 
জল' ন'মক নাটকটি রচিত। ইহাও গীতি ভারাক্রান্ত রচনা । চরিজ্্র পরিকল্পনা 
ও ছটনা জংস্থাপনান নাট্যকারের ইহাতেও কোন কৌশল প্রকাশ পায় নাই। 
বিচিআ্জ লোমহর্ষক ঘটনা ও বহুল নৃত্)গীতের সমাবেশে অমকেক্তরনাথের 'লিত। 
ফণিনী? নাটকটি রচিন্ভ। নারীচরিত্রের একটি নিগৃঢ় দিক লাটাকার ইহার 
ভিতর দ্বি্া প্রকাশ করিতে চাহিয়[ছিলেন, কিন্ত সুক্ষ অভধিঃ্টাষণ শক্তির 



অভিনয় ১৫দব৯ 

অভাবে তাহাব এই প্রয়াস সার্থক হইতে পাকে নাই । অসরেম্তরনাথের আর 

[তিলখাশি খোম।ন্টি+ নাটকেব নাম “আশা কুহকিনা” “জীবনে মরণে ও «ছুটি 
প্রাণ'। ইঠাদের মধ্য প্রথমোক্ত নাটকটি অমৃতলালের পরামর্শমত রচিত, 

[দ্বতীয় নাটকটি রবীন্দ্রনাথ রচিত গল্পগুচ্ছের “দালিয়া' নামক ছোটগল্প ও 

শেযোক্ত নাটকখানি সুপরিচিত বি্য সুন্দরের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত । 

ইহাদের কাহারে! মধ্যে নাট্যকা কোনও মৌগলক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। 

গিখিশচন্দ্রের মতো অমধ্র্রেনাথও নিতাস্ত সমসাময়িক বিষয় লইয়! 

নাটক রচনা করিয়া তাহার নিজন্ব পরিচালিত রজমঞ্জের ভিতর পরিবেশন 

করিয়।ছেন। কলিকাতা তদানীস্তন স্বদেশী তাবাপনন দর্শকদিগের অন্য যেমন 

তিনি “বঙ্গে অজচ্ছে?? বা 0১211010017 0 7361,8)+ নাটক বচনা কবিয়াছিলেন 

তেমনি বাজভক্ত দর্শকদিগেব জন্য তিনি 'এস যুববাজ+' নামক নাটকও রচন। 
কবিয়াছছলেন । উভয় ন[টক একই খৎসর মাত্র চারি মাসের ব্যবধানে রচিত 

ভয়। ইহাদেব কাহারে মধ্য নাট্যকাগের নিজস্ব মনোভাব প্রকাশ পায় নাই, 

কেবলবাত্র দুই শ্রেণীর দর্শ:কর বিভিন্ন দুইটি মনোওাবেরই অভিবক্তি হইয়।ছে। 

[ খাংলা নাটাসহিতোর ইতিহাস। আশুতোষ ভট্টাচার্য ] 

++ সা. সঃ 

“অগ্ডিনেতা তিশি কতোবড়ো ছিলেন আমি জানি লা, কিন্তু থিয়েটারের 

ক্ষেত্র ক্ছি অশাপ্পীন বিজ্ঞপ্তি মাম্দানি কবে এই দত্ত মহাশয়টি খুব বিশিষ্ট 

হয়ে আছেন ” 

শত মিত্র, রখজ্৬াবতী খিশ্ববিদ্য!'লয়ের নাট) বিভাগেব প্রধান। বেতার জগৎ, 

২২শো মাচ, ১৯৭৪। 

[ সংকলন £ ৫জত রায। উদ্ধৃতির মধ্যে ব্যবহৃত বন্ধনীবন্ধ শব্গুলি সংকলকের ] 

[ এই সংখ্যাব আমাদের কথা? দ্রষ্টব্য ] 

মানুষ ও শিলী অমরেন্দ্রনাথ / নির্নল সাহা 

বাংল। সাধানণ বঙ্গালয়ে বেলফুলে ভূষিত বাধা দর্শকদের চুকচুক বিলাগিতার 

স্থলে নট-নাট)কাব অমবৈজ্দ্রনাথ চেয়েছিলেন” সাধ।রণ মানুষের অবিরাম জোয়ার 
বইয়ে দিতে। এই জোয়ার বাতীত যে থিয়েটারের ক্লে-গননির পরিবেশ কখনও 
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হর নিলা রি কতো, বা চো? চি 89 ৫53 ঘা) 
এমপির নট/ব]র 

টিবণ! খালার ধক! বেশবাসীকে তাই 
৬১২ ঝর প্রয়াম-পথেই দূরূিসম্পর নাটারখী অমরেক্রনাথ আবিষ্কার 

করেছিলেন যে, শুধু নাট্যকাঁব বা অভিনেতার জোরেই নাট/শিল্পের যোলকল! 
পূর্ণ হবার নয়। বরং জোরদার অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গীত-নৃতা-অলো-মঞ্চ-সাজ- 
সঙ্জার শিল্পময় সামঞ্জশ্ত ঘটাতে পাবলে পাতুলিপির পণ্বতাও ঢেকে দেওয়া 
সম্ভব। প্রযোজনা ক্ষেত্রের এই সামগ্রিক উন্নয়ণ-চেষ্টাকে “টোটাল থিয়েটারের 

আগমণী গান বল! ষেতে পারে নট নটা ও ন।টক-কেন্দিক পত্র-পত্রিক্কা-প্রকাশ, 

বিজ্ঞাপনী অভধান, ন।টকের দর্শক তথা সাহত্যের পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের 

ন্ববিধ।-স্বাচ্ছন্দ। বিধান প্রভৃতি কর্মকাণ্ড নিয়ে অমরেন্দ্রেব টে।টালিটি-চিন্তাব অনন্ত 

পরিধি । র্বোপব্ মঞ্চ তথা কুশীপন কলাকুশলীদের আধিক-সামাঞ্জি ক মর্যাদা- 

বৃদ্ধব আগ্রাণ গ্রচেষ্টার সমাস্তবালে দেব সমাহ্র-সবায় অন্তপ্রার্ণিত করে 

তোলাও ছিলে শিল্পী মমরেন্দ্রের মন্ুয্ত্ব বোধের অঙ্গ এমন নটের যাবতীয় 

স্থৃতি-দ্বতা 'দ্রেহপট সপে? হারিয়ে যেতে পাবে কি? তবু এ-ও এক দুঃখজনক 

সত্য যে, ভ্রাতুদ্পুর হণীন্দ্রনাথ ওবফে বমাপতি দত্ত মহাশয়ের “বঙ্গালয়ে অমবেন্দ্ 
নাথ' গ্রন্থটিখ বাইবে অমব-নিষ্বতি তথা! বিরূপ শ্বৃতিব আয়ে।জনটাবই অড়ম্বব 

বেশী। বিরাট বপু নাট্য-ইত্ভিপ সমূহেব ব্ছুত্র এই সাহিত্যিক শিল্পী, এই 

বন্ৃগুণান্বিত মানুষটি হয় অন্ুল্লেথিত, নয়তো অশালীনভ।বে মসীলিগ্ত। কিন্তু 

কেনো? এই কেনের জবাব খুজে পেতেই আমাদেব মানুষ অমবেন্দ্রনাথের 

ঘকে-বাইরে প্রবেশ কবা চাই । 

১৮৭৬ খুষ্টাকে ই'বেজ শাপক এদেশে প'টানিয়ম্বণ আইন চাপিয়ে 

থিষেটাবের কঠনেধ কবণত চাইলে। এই বছুবের ১ল| এগ্রিলে ধাব জনন, 

সেই অমরেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক নাট্য প্রীতির বিরু'দ্ধও একট! পারিবাবিক নিয়ন্ত্রণের 

দৃঢ মুষ্টি উদ্যত হয়েছিলে!। তবু সমৃদ্ধ দত্র-পবিবারেব “কালু* ডাক"নামের এই 

সন্তানটি ইংরেঙ্গের উৎ্সাচছে গড়া স্কুণের নিশ্র ণ বিদ্যার বদলে জাতীয় থিয়েটারের 

সজীব শিক্ষার দিকেই বাঁকে পডতে লাগলো । যাত্রাব সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটার শুধু 

দেগা-ই নয়, নানাভাবে নাটকের বই কিনে গম্ভীর মনোনিবেশের স"ঙ্গ পড়া-ও 

চলতে থাকলো । গড়ে উঠতে ল।গলো! একট! চোখ-কান খোল। বলিষ্ঠ বাক্তিত্ব। 

নাটক দেখতে দেখতে __দ্রীপদীর বস্্রহরণ দৃষ্তে _ বালক অমবেন্ত্র রবী-মহারথী- 
দের নিক্ষি়তায় অতিষ্ট হয়ে, স্থান-কাল ভুলে, স্বাভাবিক সরলতা ও সততা নিয়ে 



১১০] “ 

আপন পিতাকে উদ্দেশ করে হঠাৎ উচ্চকঠ বলে উঠলেন £ "বাবা, বাধা, 
ই্থীকে রক্ষা করুন ৮ কিন্তু পরিবারের কেউই যুগচেতনার গড্ডলিক। প্রবাছের 
বিপক্ষে দাড়িয়ে 'অমরেন্দ্রনাথের থিয়েটার-মানসিকতার সার্থকতা (বিচার করবার 
মতো সযত্ব উদ!রতা দেখাতে পারেন নি উপরস্ত সন্থীর্ণ স্বরর্থপরতার পর!কাষ্ঠা- 
বশে পবিজশেরা পনেবো খুবের [কশোরের কাধে বিবাহের বোঝ। চড়িয়ে তাকে 

সংলার-কোণে পঙ্গু করে বাখাব লশতশী ১ষ্ট। চাশয়েছিলেন । আর আজও 

হেমনলিণীর প্রত প্রাথমিক অবহেলার কথা পেড়ে, অমরেজ্দ্রের চরিত্রহীনতা 

প্রমাণে উদ্যোগী হই, অথচ পাপে জিও খসে পড়ার ভঙ়ে, স্ত্রীব প্রতি শ্রীচৈত্্য 

ঘ| বুদ্ধদেবের অবি৬।রেব কথা মুখেও মানণ। ধশ্মাঁয় অহিফেন প্রচারে দে।ষ 

দেখি না, থিয়েটার ৮াক্েই গাবি পাপাচ।রিতা। কী আশ্র্ব। এ ফুগর সংগ্রামী 

মচষ অধশ্ঠ মানে যে _বুদ্ধ' শংণং ব। হবের্নাটমৈব কেবলমেব তুলনায় থিস্ছেটাপ 
আজ অনেক বেশী বখণীয় সেন অবশ্ট [ধয়েটাব ৬93 10076 327)0 889808$ 

01)21) 51181071051 

'নবজাগরণে ৭ এ তহাপথে দেখি - দশের পরাধীনত1 ও দগদগে দরিদ্রতার 

যোগে বিদ্া সর্ষে পাল্ল। য়ে ধনোপার্জনউ। একটা মহৎ কর্মের নামান্লী 

পেয়ে অআসাহ। বব।পীতি অময়েবন্দ্রনথকেও শখাবার চেষ্ট। হলো যে, সংজাবে 

একম ত্র সংকায হচ্ছে অর্থোপাজন । অমরেন্দ্র নিজেও প্রতাক্ষ করলেন ষে, 

'জণনী ন্বর্গাগাপ গণীয়সী' প্রণচ*টি কতে। ঠনকো প্রবধ্নাময়; আসলে 

অব্থাপাঙ্জনের বলে পুরুষেবাই সমাজকে শ!সন করে চলেছে খুলীমতো । পিত৷ 
হচ্ছেন স্ব্গঘবপ, '৬ন আঅননী থেকে অনেক “বশী গণীয়ান্। কিন্তু অমবেক্্র- 

নাথেব চেঙন! বলতো পাপ মা সমান স্টে ত।” ঘ্পণ নেবোন!, পণ দেবেনা, 

ব্বনিব কাগচুপিতে নাবী পুরুষের এই অর্থোপ।ক্ঘনি-ভিত্তক বৈষম্যট।কে ঘুলিয়ে 

দেওয়ার ০েষ্ট! যন আঙ্গও উদ্যত চারিদিকে তখন অমর চেতনায় বিস্মিত 

হতে হয় নৈ-ক ! 

নার্ধিক বিষমতায় ঘের! সমাজে “মেদ য়েব পর্বৃত' জোট্ঠভ্রাতার নির্দয়তা 
এবং পাগুতপ্রবব মধামে বেদান্ত-ব্স্য।মুপী স্থার্থপরতাও পিতৃহীন অমরেক্রেব 

কাছে নন হয়ে পড়লো, মায়ের এক নির্মম উল্তিতে ! “সংসারে সকলে আপনর 

কাজ কবে। উহাদের প্রতিকৃলাচখণ করিলে তোমার হেনস্তার শেষ থাকিবে 
ন।।”» অথচ স্ব বর্পবতার গণ্তী ভেঙে, পরের কাজে, দেশের কাজে উদ্যোগী 

হওয়।ই ছিলো অমরেন্দ্রের সুপ্ত বানা; তাই আত্মীয়-পরিজন-পরিবার ধবং 
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তাদ্দের সমাজ-নিদিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেও অমবেজ্ের অশ্রহ্ধ৷ জন্মে গেলে।। 

এহ্যামা! সংসার কি তবে তোষামোদের বশ1” বেদনা-মধিত কে এমনি 

এক প্রশ্ন ছাড়ে দিয়ে পৌরুষ-দৃণ্ত প্রতিজ্ঞা করে বসলেন অমরেন্্র : “ভিক্ষার 
জীবন-য।পন করিব-*.(তবু। পরের মুখাপেক্ষী হইয়৷ উত্লতির আবিঞ্চন করিব 
না”। তার পরিবেশই তাকে এই ভাবে বিদ্রোহী কবে তুললে! । তাই ভাব 

পরম শ্রদ্ধেয়। জননীর !নর্দেশেবও প্রতিবাদ কৰে তিনি বলে উঠলেন; “কেন 

মা, যে য। করে, যে যা বলে, সব সহিব কেন?” এই বিদ্রেহী মানস অচিরেই 

পারবাপিক বন্ধন শিথিল করে দিয়ে থিয়েটারের মাধামে বৃহত্তর সমাজের সবায় 

আত্মনিয়োগ করলেন। সামন্িক উচ্ছৃঙ্খল। বা! নৈতিক অধঃপাতেব চড়াই- 

উত্বাইটার মধ্য মানুষ অমবেন্দ্রনাথকে খু'্খতে চাওয়।, উদিমুখেব ফেনার মাঝে 

মহাসাগরকে আবিষ্কাব কবাব মতোই মৃঢ রক্ষণশীলতা হবে। মানুষ 'অমরেন্দের 

মুখা স্বপ্ন থিয়েটার-_-ত।ই তাব শাট)গোঠীর নাম হয়__ইগ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব, 
মঞ্চের অভিধা হয় ক্লাাসক থিয়েটাপ । তব উচ্চ শা কেন্দ্রে ভারতীয জনমানসের 

সাংস্কৃতিক চৈতন্তের উজ্জ্ীবন-উন্নয়ন। তাই দেশাত্মবোধী “পল।শীর যুদ্ধ, তাব 
প্রথম প্রযোজনা; অভিনেক্রীবিশেষের রূপ-মোহট নেহাতই গৌণ ও তাৎক্ষণিক। 

অ|লালের ঘবের ছুল।লের কিছু ম-কার প্রীতি দে-যুগের স্বাভাবিক অধটনেরই 

ৃষ্টাস্তবিশেষ। কিন্তু মনোভূমিতে মহৎ আদর্শের বীজ পড়েছিলো বলেই 
অমরেন্দ্রের কঠন্বরে এক অকপট সতসাহস মাকে লেখা প্রতিবাদপত্রে তাই 

তিনি অনায়াসেই বলতে পাবেন--“ওসব একটু দোষ, আজকাল নাই কার ?” 

অন্ত্রের দোষ দেখিয়ে আত্ম-দোষ ব্যালনের প্রসাদ নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় নয়। 

কিন্তু এই «একটু দোষে'র পাশেপাশে অমরেন্দ্রেব শ্বীষ্চারোক্তি সততার সঙ্গে 

যে অপরিজীম মানবিকতাটুকু ফুটে ওঠে তাব গ্রশংস' না-করে পাবা যায় না। 

মঞ্চপ্রেমিক! বিনোদিনী থেকে শুরু করে বাবাঙগণা প্রতাণার যখন দ্বণ্ায পাহাড় 

গড়ে উঠেছে বাংলার মঞ্চে মঞ্চে তখন এক পাতা ডপনঙ্গী অভিনেত্রীর 

অসহায়তার বাথা শিয়ে নিজের পুজনীয়া জনশীর উপরোধের অবাবে অমবেনত্ 
স্পষ্ট কবে লিখে পাঠান £ «এমন সময় যদি তাঁকে পথে ড় করাই, ধর্ম সহিবে 

কি?..*ধর্মের ভয়ে লোকে মন্দ প্রবৃত্ত ছাড়ে, কিন্তু এ মন্দ প্রবৃত্তি ছাড়িলে 

অধর সঞ্চয় হইবে * জীবনবোধ ও ধর্মবোধের এমন মানবিক ব্যাখ্যার 

উৎ্সভূমি কখনও ছলনা কণ্টাকত হতে পারে কি? তাই চোরা না শোনে 

ধর্মের কাহিনী বলে অমরেন্্রকে বিন্রপ করতে পরি না আমরা । তিনি ষে 
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নিজেই অনুপম ধর্ষের কাহিনী হৃষ্টি করেন_-ত্রীর সেধাউদানতা ও ক্ষমা- 
শ্রীলত।কে কুতজাচতে সাহিতোর অমরতায় মুড়ে দিয়ে । বিচিত্র মাস্থষের মনের 
কাছাকাছি থেকে সমাজচরিত্র সম্পর্কে অমবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি খুলে গেছিলে!। 
নাটাচর্চা-সাহিত্যচর্চর মাধমে তিনি ঝ/গান-ঝড়ীর বাগানের বাইরে এসে মাথা 
উচু করে দীডাতে চাইলেন, ঘা-মারতে চাইলেন বিষম সমাজের বিষ1তে, 

মানুষের লে।কশিক্ষার দায় কাধে শয়ে। তব উদ্ভোগে গ্রকাশিত প্রথম সা হিত্য- 

পত্র পর্ধন্ত মূলত রজালঘ্সেবই মুখপত্র। লেখক-.লিকাবৃন্দ যে রঙ্গ।লয়েরই 
এট-নটী ও পৃষ্টপোষকবৃন্দ । তাদের দৃষ্টিকোণে দেখা সমাজ মুখেরই আভাষ এর 
পাতায় পাতায়। জনপ্রিক্নতার প্রাত লক্ষ্য রেখে জম্প।দক হিসেবে নাটালোকের 

তদশীস্তন গুর-বাক্তিত্ব গিগ্িশচন্দ্রের নাম ব্যবহৃত বটে, কিন্তু সক্রিয় সম্পাদক 

ছিসেবে সৌর5%-শীর্ষক সম্পাদকীয়টি লেখেন অমবেন্্রনাথ ন্বরং। দৃঢ প্রায় 

আর অন্মনসেব প্রতি অনস্ত অন্তব্্গতা নিয়ে তিনি ঘে'ষণ! করেন £ «এ 

সংপার তোমার আমার সমান নয়। ** সংসারের স্বগাঁয় শোভ! পিশাচেৰ বাজ্য 

বলিয়া বোধ হইতেছে । *.. সৌবছে  উচ্চপীচের সমান অধিকার। সৌরভ 
ক্ষমতা মানিবে না, পদমর্ধাদ। বুঝিবে না... *& এই বিদ্রোহী সমাজতরষ্টা অবশ্থ 

উচ্চনীচের সমান অধিকার, অর্থে অধিকারহীন নিয়শ্রেণীর জন্টেই উচ্চাসনের 

ব্যবস্থা করতে চাইলেন। পতিতা বলে যে বিনোদিনী, তারানুন্দরী, 'আজও 
সাহিতে) উপেক্ষিতা, সৌবভই গ্রথম তাদের কবি-সাহিতাকেব মর্য দায় ব্রণ 

করে নিলো। সাধাবণ মানুষও সাদরে সৌরভ গ্রহণ করে অমরেজ্রনাথের 

থিয়েটাব-জ্ীরনের পি'ডি বেধে দিলো। বিনোদিনী ন।মে থিয়েটার হলে লোকে 

সেখানে পদার্পণ করবে না--অতীতের এই উদ্দেশ্ত-গ্রণো্দিত যুক্তিটি আরেক 
বার মিথ্য। প্রমাণিত হলে! ৷ 

য| হোক, অনেতা রূপে অমবেন্দ্রনাথ অবিলদ্বে দর্শক-অভিবাদনে ধণ্ত 

হয়ে উঠলেন। পেশদাবী রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে বাজারী নাটা সমালোচনার যে এঁতিহথ 

আজ আমাদের খের ওপর বিদ্যমান, তাতে ৭০/৮০ বছর আগেকার পঞ্জ- 

পত্রিকার পেশ।ধাবী সমালোচকদের ওপর খুব বেশী নির্ভর কবাযায়কি? অথচ 

অতীতাদিনের আঁভনয় শিল্পের মূল সাক্ষী তে এরাই। আমরা অবশ কিছু 
পরোক্ষ সাক্ষোর অবতারণ। করতে পারি। মঞ্চ মালিকানা-ম্যানেজারি-শ্রযোজনা- 

পরিচালনা-অভিনয়ের বাইবে অমরেন্দ্রনাথ কিছু নাটক রচনা করেছিলেন এবং জন- 

প্রিয় উপন্যাসের নাট)রপও দিয়েছিলেন । "এ নাটকগুলির অধিকাংশই প্রযোজনা 
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গরিষায় সে যুগের মের! নাটকগুলির সঙ্গে পাল্প। দিতে পেরেছিলো। সংলাপ- 

শৈলী ও চরিজ্র-গঠনের চাতুর্ষযে সম্বন্ধ এই নাটকগুলি অময়েন্ত্রনখের মঞ্চ 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভিনয়-ছন্দ-বোধেরই উজ্জল প্রমাণ তুলে ধরে। বিচিত্র 

ভূমিকা-চিত্রেণে তাঁর অভিনয় দক্ষতার আরেক সাক্ষী তার অর্থোপ[জর্ন ও জন- 
প্রিক্তার জাবেদাখাতা। আর তার পুরুষোচিত কান্তি, জুললিত ক এবং 

নাটকীর বাগ ভঙ্গিমায় গড়া যে আক্রণীর় ব্যক্তিত্ব, তাতো শত্র-মিত্রের ব্যাজস্ততি- 

অতি ্রশস্তি ছাড়িয়ে-মাডিয়ে একট! খঙুরূপ নির়্ে আমাদের গোচরীভূত হতে 
পারে। এহাড়া, গ্রামোফোন বেকর্ড-ইবি-ছড়া থেকে যেটা অন্ুমানও করে নিতে 

পারি, সেটা! হলো তার প্রতিভাদীপ্ড মুখ-মগুলে অভিব্যক্তি তীব্রতা কিছু কম 

ছিলো; অর্থ/ৎ তার দীপ্ত চোখের সঙ্গে তালঠকে চিবুক-কপোল-কপাল যে 

আবেগ- শন্ুভূতিব ছবিগুলি গড়ার চেষ্ট। করতো, তা তার কণ্ঠ ও আর আর অঙ্গের 

আভনয়-চমতকুতিব তুলনায় কিছুটা মান ছিলো । এই স্বশিক্ষিত শিল্পীব কবরে 

হয়তো গিরিশ-স্ুলশ গভীরতা ছিলো না, বা অভিনেয় চরিজ্রের মাঝ আত্ম 

গোপনের দক্ষ তায়ও তিন ছিলেন অধ্ধেন্দু-অনুজ। কিন্তু তাব সুদর্শন চেহাবা, 

নাটকীর ম্বরক্ষেপ-চাতুষ, অশ্থাবোহণ জলে বাঁপের মতে। শাগীরিক কসবৎমূলক 

চকিত বিজনেসগুপ মঞ্চে এমনই এক চমক ও চমতকুতির পরিবেশ গড়ে তুলতো, 

য।তে রসপিপাস্থু দর্শক অতি সহজেই আবিষ্ট হতো, উদ্দীপ্ত হতে।। দর্শক 

মণন্তত্ব বিচারে সংজ মর্খিকাবও অমবেস্দ্রের নট-প্রসি দ্ধর অগ্ততম চাবিকাঠি । 

গিরিশ-অর্ন্ুশেখর তখন অন্তগিবি শিখর মুখী । দাশীববুও সবে পিতা 

গিরিশচন্দ্রের ছায়ামাত্রর। তই অভিনয় ক্ষেত্রে অমরেন্দ্রনথই তখন উজ্জ্বলতম 

জে]তিষ্ক হিসেবে ইগ্ডিক্ান মিরাপ, ষ্রেটসম্যান, অমৃতবাজার, হিন্দু প্যাট্রিঘট, 

বেঙ্গলী, ইংলিশমযান, পাওয়ার এণ্ড গাডতিয়।ন, অনুসন্ধান প্রভৃতি পত্র-পন্িকা 

এবং ভূপেন্দ্রনাথ বন্্যোপা ধ্যায়, 'মমৃতল[ল বস্তু, নধীনচন্দ্র সেন, পচকড়ি বন্দেযা- 

পাধ্যায়েব মতো ব্যক্তিত্বের গ্রশংসাব মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। অনরেন্দ্রনাথ কখনও 

অভিহিত হতে থাকেন গ্যারিক ধলে, কখনও বা 'বীভনদ্ত্বীট কেশরী' বলে। 

তব পুরুষোচিত দর্প এবং স্বদেশ প্রেমের দীপ্তি ফুটে ওঠে পলাশীর যুদ্ধের 

সিরাজে, নীলদর্পণের নবীনমাধবে, হ্াংমলেট অন্ুপ্র।ণিত হুরিরাঙ্ষে, পাগুব- 

গৌরবের ভীমে, শিবাজী-মেঘনাদ প্রভৃতিতে । তিনি নাকি বোমান্টিক প্রেমিক 

ভূমিকার অপরাজেয় রূপকার ছিলেন।' কেউ বলেন- আবৃত্তিমূলক অভিনয়ে 
তার শুরেলা ফের নাটকীর ছন্দের যাজা-ুলভ উত্থান-পততন, স্পষ্ট আবেগ 



অভিনয় ২১৫৮৫ 

নিগ্ধ উচ্চাবণ তকে অভিনেতাকুলে অবিন্দম করে তুলেন্টিলো। সে যুগের 
সমালে।চকদের প্রায় র্ববাদ্দিসম্মত সিদ্ধান্ত হুলো- হুবিরাজ, গোবিন্দলাল, 
ভীম, অঘোর (হারানিধি) এবং মরর্চেন্ট শ্বব ভেনিস অবলম্বনে হুষ্ট সওদাগরের 

কুলীরক ভূমিক। অমরেন্দ্রের অমব-অভিনয় স্বাক্ষর। আবার আলিবাবার হুসেন, 

দেলদ(রের গঠন, প্রফুল্প'র ভজহরি ইত্যাদির মতো! গোৌণভূমিকাও তার শ্জন- 

স্পর্শে জীবস্ত হয়ে উঠেছিলো “তেমাবি* নাটকের অভিনয়ের স্ুষে।গহীন 

চরিত্র আমীরুদ্দিন পর্ধস্ত জমরেন্দ্রনাথের প্রতিভ।স্পর্শেই দর্শকের মনোষে!গ 

আবর্ষণ করেছিলে! ৷ হরিশ্চন্দ্র, রঘুবীব, পরপাবের বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বর এবং সাইন 

অব দি ক্রসের মার্কদ অমরেক্দ্রন।থের আঙ্গিক-বাচিক-আহার্ষ-সাত্বিক অভিনয়ের 

আরও করেঞ্টি বিদ্পক্র সাক্ষী । সংযত, সাবলীল আঁচড়ে চরিত্রের কড়ি ও 
কোমল সব্বাগ মর্মম্পর্শ্শ চিত্রণে তিনি ছিলেন সিদ্ধহত্ত। আবাব তাল লয় মেনে 

গানও যে তিনি গাইতে পারতেন, তার প্রমাণ ফটিক জলের প্রভাত বেশী 
অমরেন্দ্রনাথ' যংকিঞ্কিতের ন্মুকুমার রূপে পেটে খিল ধরনে হাক্কারসের 

অভিনয়েও তিনি মাণ্তয়ে দিয়েছেন দর্শকদের, ভূমিকা-রূপায়ণের এই বিচিত্র- 

পবিধির অভাস্তরে সর্বত্র সমান গভীপতা যদ নাও এসে থাকে, তবু চিরকালের 

প্রথম সারির অণঙনেতৃকুলে তাব যে স্থায়ী আসন--তা অ্বীঙ্কার করার কোনো 

সুস্থ যুক্তিই নেই । 

অবশ্য অগিনয়ের-অন্তে-অভিনয়--এমন বাণিজ্যিক বা বাক্তিকেন্দ্িক 
আদ্বর্শের ম.নুষ ছিলেন না অমবেজ্্রশাথ । ভার বিশ্বাস ছিলে। ষে, "০ €1/০০- 

৪৩ 01৩ 956৩ 13 6০ €0০০018৮৩ 105210৮5 ৫0080101% % ক্কুলে- 

কন্মেজে যে শিক্ষা চালু ছিলো, তা সুস্থ ম।নুষ গড়াব পক্ষে যথেষ্ট বলে তিনি 

মনে করতে পাবেন নি। তিনি দেখেছেন _এ সংসার বড় “জটিল, কুটিল, স্থার্থ- 

পূর্ণ*। অন্ুত।প ক'রে বলেছেন-__“দেখিন্ু চলেছে স্রোত -“আমার, আমার*। 

হর্ণলয়ে সহোদর করে মহামার॥ **তাই 17৩71877 ০৫০০৪৮০। চাই, 
তাইতো মঞ্চ কবা, মঞ্চে আসা। কিন্তু যাদের নিয়ে লোকশিক্ষার অভিনয়, 

সেই শিল্পী-কলাকুশলীদের দুরবস্থায় তার হৃদয় হাহাকার করে উঠলো) হঠাৎ 

একদিন গিবিশচন্দ্রকে প্রশ্ব করে বসলেন, “মহাশয়, আপনি অভিনেতাদের 

দুঃখকট মোচন করিবার চেষ্ট। করেন না “কনো?” “আমি প্রাণপণ চেষ্ট! করি 

সমর্থ হই 11৮ আত্মপমর্থনে অসহায়ের মতে! গিরিশচজ্র এই প্রতুাক্তিটি 

করেছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে কেনে! সৃত্য ছিলে। ন। থাকলে বিনোদিনী- 
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প্রধরনার বিরুদ্ধে গিঠিশচন্দের প্রাণপণ চেষ্টার হদিস পাওয়া যেতো। বিনোদিবীর 

গঞ্চমাপিকান। গ্রহণের ইচ্ছাট(কেও তিনি এই বলে বিপর্যস্ত করতেন না যে, 

বিচ্সেটোরের অংশীদারী শিল্পীর পক্ষে ঝকমারি বৈতে। নয়! অথচ ক্লাসিকেব 

মালিকানা চেতে পরবর্তাকালে গিরিশচন্দ্র অমবেন্দ্ের সঙ্গে মনোমালিন্য 

ঘটিক়েছেন। গিরিশচন্দ্রের আত্মসর্বস্বতার মাঝে অমরেক্্রনাথের নাটাগ্রীতি-প্রয়্াস- 

উদ্দেশ্ত-আদর্শ দেখে অবাক হুতে হয় ২ দ্নাট)শাগার উত্মতিবিধন করিবার 

নিমিত্ত আমি আমাব সর্বস্ব উৎসর্গ কবিতেও প্রস্তত হইয়াছি *.. অভিনেতৃগণের 

মধ্যে অধিকাংশ হৃঃখের ও অভাবের সাগবে নিমগ্ন থাকিয়া মহাক্রেশ পাইতেছে, 

অর্থের অভাবে তার্দের মধ্যে অণেকের প্রতিভা! সম্যক বিকাশ পাইতেছে না **" 

আমি থিয়েটার করিয়া ..* যদ্দি উহাদের দুঃখে উদ।সীন হই, তাহা হইলে আমাব 

জন্মই বৃথ। 1” .. “আমি তখন বিংশন্ষীঁয় যুবক । নাট্যশিল্লের প্রতি আমার 

আশৈশখ অগ্ভবাগ । *** নটেব লাঞ্চনা আমাদেব দেশে চিওগ্রসিদ্ধ, নাট্যশিল্লের 

উন্নতি সাধনে সকলেই উদাসীন এই সকল দেখিয়। শুনিয়। নিজের পথ 

নিজেই ঠিক করিলাম ।” 

এই সকল দেখে শুনে আমরাও অনাস্থা প্রকাশ করতে চ।ই সেই শোনা- 

কথাটার ওপর যে, অমরেন্দ্র-অগ্রজ ধীরেন্দ্রনাথের ওপর প্রতিহিংস! চরিতার্থ 

করবার উদ্দেশ্যে গিরিশচজ্ুই অমরেস্তরনাথকে থিয়েটারে আসার প্রেরণা জুগিয়ে- 

ছিলেন। আমাদের লক্ষ্য বাগতে হবে য, অমন্্দ্রে গিবিশে একটা গুণগত 
পার্থক্য ছিলো গোড়া থেকেই। তাই 'গ'রশচখিত্রেব তলানি অবধি দেখে নিতে 

অমরেন্দ্রনাথেব একটুও দেরী হয়নি। তবু প্রবীণের গুণগুলিকে তান সর্বদা 
কাজে লাগাতে চেয়েছেন, অবশ্তই স্্বদৃষ্টিতে । সৌরঙের সম্পাদক কবলেও, 

তার লেখার সমালোচনা করতে অমগ্ক্দ্রে কখনও পিছপা হুননি। আবার 

মঞ্চ খুলেই তিনি গিরিশচন্দ্রকে সশ্রদ্ধ আহ্বান জ।নিয়েছেন। আর গিরিশচন্দ্র? 

তিনি প্রথমে বলেছেন -"আগে থিয়েটার খুলিয়া ভাল করিয়। প্রতিঠিত হইয়। 

বস, তাহার পবৰ আমাথ নিকট আসিও, তোমার প্রস্তব বিবেচন। করিয়া দেখিব ” 

পরে অমরেন্দ্রের হাট যখন জম-জমাট, তখন 'বখরার বিনিময়ে গিরিশচন্দ্র তর 

স্থায়ী সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিতে চাইলে, অমরেন্দ্র নিষ্ঠুর স্প্টতায় বলে 
ছিপ্পেন-_-প্বখরা দিঃ ঝা না-ছি, যদি আমার সর্বনাশের সুবিধা বোঝেন, তবে 

আপনি যে দলবলসহ আমার থিয়েটার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে দ্বিধ1 করিবেন না 
_খ্ কথা আমি দৃঢ় কঠে বলিতে পারি।” স্ু-অভিনেতা ও বিরাট সংগঠক 
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অমরেজ্নাথ লে।কচগিত্র অন্ধানে এতে নিপুণ হয়েও কিন্তু বন্ধুনির্বচন ও হিসাব- 

রক্ষায় মান্রাতিরিক্ত উদারতার জন্তে শেস-রক্ষা করতে পারেন নিও জীবনে-মরণে 

তার অশেষ ভুর্দশ। পোহাতে হয়েহে। থিক্বেটার যে ভন্ত্রলোকের কর্ম নম্ব--. 

এমন আ.ক্ষেপও নাকি করে ফেলেছেন, কোনে! এক নৈরাশ্থ পীড়িত মুহুর্তে। 

কিন্তু সে তো তার স্থাপ্ী নুর নয়। দেশ ও দশের সেবার মাধাম হিসেবে 

থিয়েট!র ছিলো তার কাছে সব থকে প্রিয়, সব থেকে বড়ো। কোনো বক্তি 
বিশেষকেই তাই তিনি থিয়েটার থকে বড়ো ভাবতে পারেন নি। এই কারণেই 

গিরিশচন্দ্রেব সংকীর্ণত'-্বথপরতার প্রতি অসহিষুণভাব মুদ্গর ছুড়ে মারবার 
পৌরুষও দেখাতে পরেছেন স্পষ্টবাদী অমরেন্দ্রনাথ। আবার থিয়েটারেরই 

স্বার্থে সমস্ত শত্রুতা, মনোমাঞিগ্তে জলাগুলি দিয়ে অন্যদের তিনি বন্ধুত্ব ও শ্রহ।র 

বাধনে বেঁধে নেবার হদপ বিজ্ঞতারও .দখাতে "পরেহেন জট খ্বীকারে ছোটো 

হয়ে যাবার মতো ক্ষুত্ব মন তীর ছ্বিলো না। ক্ষমতাশীলতার সীমাবদ্ধতার ও 

ভুগতেন না তিনি । নিজে উপযাচক হয়ে বাড়ীতে গিয়ে নাট/দূত অর্ধেন্দু- 

শেগরের অভিমান ভালিয়েছেশ, আবাব পাট” কাড়া-কাড়ির দ্বন্দ এডাতে সিংহের 

ময'দায় গর্জে উঠে মিনর্তার মালিকপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন_-«আপনারা যদি 

দনীকে আনা প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহলে আমাকে বিদায় দিন।” 

শিল্পের তাগিদেই তিনি দাণীবাবুর কাছ থেকে পাট“জিতে নিয়েছেন দৃঢ় প্রতায়ে, 

তার [থয়েটাব ছাড়ার গে।পশ চাতুরিকে নির্ধয়ভাবে অপমানিত করেছেন পোষাক 

খুলে নিয়ে , আবার শিল্লেবই খ।তিরে শ্বেচ্ছায় নসীরামের ভূমিকা তুলে দিয়েছেন 

গিবশচন্দ্রেব করকমলে। নবীন শিল্প বায়েক্কেংপও তার অকু$ পৃষ্ঠপোষণা পায়, 
কেবল তার লোকশিক্ষামূলক জস্ভাবনা-গুণে । 

সব অসস্তবকে সস্তব করে তোলবার তেজোনৃপ্চি নিয়ে আবিভূতি হয়েছিলেন 
অমরেন্দ্রনথ। তাই নাটাচার্য শিশিবকুমার এক সময় তাঁকে থিয়েটারের 

নেপোলিয়ান বলে আখ্যাত করেছিলেন। নেপোলিয়ানের উদ্দীপক গুণরাশির 

বাস্তব প্রশন্তির প্রয়াসে অমক্ন্দ্রনাথও তৃষ্টি করেছিলেন নেপোলিয়ান ঝোনা- 

পাট সামের অপূর্ব এক পুর্ণাজ নাটক। কী আশ্চর্য! মনে মনে ধিনি নেপো- 

[লয়ান, তিনিই আবার [থছ্েটারের গোমড়ামুপো বুুরোক্রযাসি ভেজে দর্শক- 

অ'ভন্তোদেহ স্বার্থে ডাত্কনামিক ভেমোক্র/সির হাওয়া! হাতে প্রাণ।স্ককর 

চেষ্টা ঝরে গেলেন । হ্ড়িস্রীড়ি-চাষা! বলে বিদ্রপিত সাধারণ মানুষকে থিয়েটারে 

টেনে এনে তিনি যেনো বোঝাতে চাইলেন যে, মঞ্চের প্ররুত মালিক তো! 
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তোমরাই, তোমাদের সাহচর্য-প্রাধান্তেই শুধু নাটক ও নাট্যশালা তাঁদের 

সতাকার পরিচয়টি আবিবফার করতে পারে, শিক্ষা-স্বাধীনতার সংগ্রামী সাথী, 

জাতীয় সংগ্রামের যথার্থ দর্পণ হুতে পারে৷ থিয়েটারের এই টপ্লবিক নদপা- 

স্তরে তিনি তাঁর সমস্ত প্রয়াস নিযুক্ত করেছিলেন, জংস্কারমুক্ত মনে, বলিষ্ঠ 
ংস্করকরূপে ! তিনি রবীন্দ্রনাথের নাটক-উপন্য।স মঞ্চে তুলে ধরেছেন, আবার 

ছিজেন্্রলালের রবীন্দ্র পারডি আনন্দ-বিদায়েরও প্রযোজন] করেছেন। লাট- 

গোরা বা ভক্তবিটেল জাতীয় পঞ্চরঙ-সামাজ্জিক গ্রহসন মারফৎ তথাকথিত 

হস্কারকদের “চাবুক মাবতেও রেয়াদ করেন নি কখনও । শহর কলকাতার 
এইভাবে তিনি কিছু শত্রু বাড়িয়ে দেশী সাহিতা-ইতিহাসের স্পর্শক।তরতাকে 

উফ্কে দিয়েছিলেন, দেশের মুক্তিচিন্ত।র স্বার্থে পলাশীর যুদ্ধ' নিয়ে তিনি নাট- 

জীবনের স্বচনা করলেন। সিরাজ হলো তার প্রথম ভূমিকা । সিরাজ- 
ট]]জিডিই হলো! তীর ট]াজিক পরিণামেৰ গ্রতিচ্ছবি। চক্রবাহগত অভিমন্তার 

মতো তাক অঞ্চলে যেতে হলো অন্তাচলে । তবে জনপ্রিয় কবি-সাহিত্যিক- 

ন।ট্যকার নবীনচন্ত্র-মধুস্থদণ-দীনবন্ধু-গিরিশচক্্-অমূ তলাল-বন্ধিমচন্্র-রবীন্দ্রনাথ- 

স্বিজেজ্ল/ল-ক্ষীরেদগ্রসাদ-শেক্স্পীয়ার প্রভৃতির সঙ্গে নিজের এবং সমকালীন 

আর কিছু নাট্যকারদের সৃষ্টি মঞ্চস্থ করে জনরুচিকে খুসী রেখে থিয়েটারকে 

প্রাণবস্ত করে তোলার! চেষ্টা তার অন্তত অংশতঃ সফল হয়েছিলে!। বহু নতুন 
দর্শকরপী রামকৃষখ এসে থিয়েটারের দীর্ঘযযুব প্রতিশ্রুত দিলো। ওদিকে শিল্পী 
ও সাধারণ মানুষের সম্পর্ক-সেতুকে দৃঢ় করে তুলতে অমরেন্দ্রনাথ সহশিল্পীদের 

নিয়ে প্রায়শ হাজিব। দিলেন সংসার-যাত্রীদের উপকুলে--তার ছুঃখ-দৈচ্ঠের 

দিনেরাতে, মহামারী প্লেগব কলকাতাতে, কিংবা গ্রামবাংলার বন্তা-বাতে। 

আজ মানুষের ছুর্দেব যখন আরও ভয়াল মৃত্তি নিয়ে লোকালয়ের অবশিষ্ট 
শাস্তি-স্বশ্তিটুকু ছিনিয়ে নিতে চাইছে, তখন আমার্দের গুরুতব শিল্পী-সাচিত্যিকেরা 
কালে টাকার ক্যাবারের তালে নেচে বেড়াচ্ছেন। প্রেগ-জর্জর মানুষকে এড়িয়ে 

এর! গিরিশচন্দ্রেরই মতো আপন বাচা নীতি নিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন, সংস্কৃতি 

লোকে। 

শিল্পসেবাকে সমাজসেবার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখার যে অনন্য এঁতিহ 
অমরেক্দ্রনাথ স্ট্টি করে গেছেন, তার উত্তরাধিকারের ষে অববাহিকা, তার 

গভীরতা ও বিস্তার বাড়িয়ে চলেছে এ যুগের সংগ্র।মী নাট]কর্মীরা, তাদের 
জাতে-অজাতে । তবে জেনে রাখ! ভালে। যে--প্লেগ বোগীর চিকিৎসা, শুশ্রাষা, 
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ম্বতৈর সৎকার, তার আত্মীয়ের ভরণ-.পাষণে, বগ্যাবিধ্বস্ত এলাকায় স্বেচ্ছাসেবীর 

ভূমিকা গ্রহণে, নিঃস্বের লীতার্তভার আপনার অঞ্জেব উষ্ণ বসন-দানে অমরেজ্- 

হৃদয়ের যে প্রশস্ততা দেখি, ষে কোনে দয়ার সাগরের লজেই তা তুলনীয় । কিন্তু 

“গারবের মা-বাপ” অমরেন্দ্রনাথের ধর্মবুদ্ধি কেবল সেবা ও দানন্টীলতার কানা- 

গলিতেই আটকে থাকেনি। তিনি দরিদ্র ভারতবাসীর বাথা ও বিবেক-চেতনা 

নিয়ে খেদ প্রকাশ করে বলেছেন _“দেখেছেন আমাদের দেশের অবস্থা, এতেও 

বলে কিণ। যে আমাদের দেশের অবস্থা অগেকার চেয়ে ভালো হয়েছে" । ম্বাধীন 

ভারতবর্ষের 'অর্থ নীতিবিদ্” উপাচধ সতোন সেন ষখন পঞ্চমুখে বলেন যে, বুটিশ 

রাজত্ব ভারতের সর্বতোমূখী শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, তখন অমরেন্দ্র-চেতনার দীঞ্চিট। 

আমাদের বিল্ময়1ভিভূত নাঁকরে পারে ক? শাগীরিক অসুস্থতা, দল ভাঙাভাডি, 

প্রতারণা, উন্নাসিক আত্মজনেব দুর্বযবহাণে তাক্ত-বিরক্ত-হতাশ হয়ে কখনও. 

সখনও তিনি চলে গেছেন দূর বন্থের ওপাভায়-চাকণীব সঙ্বীর্ণ আশ্রয় নিয়ে। 

গেয়ে উঠেছেন-__“মুদ্কিমান ছলনার রঙজ-রঙগালয়। 

চলিতেছে শুধু সেথা পাপ অভিনয়” ॥ কিন্তু সাধারণ মানুষের 

গ্ররতি আম্বাবশে আবার কঠিন ঝুকি ও নবীন উদ্যমে শুরু কবেছেন থিয়েটার 

থিয়েটাব। তবে তিনি মানুষকে নাটযাজনে সামিলই শুধু করেছেন; তার রুচি- 
গঠনে আশানুরূপ উদ্যোগ নিতে পারেন নি। সে যুগের শাসক-সেবার দাস- 
মনোভাবকেও তিনি পবিপোষণা করে ফেলেছেন থিয়েটারেরই মঙ্জলকামনার 

* কল্পানায়। থিয়েটারকে জাতে তোলার উদ্দেশ্যে অমরেন্দ্রনাথ একটু অতুযাৎসাহ 

দেখিয়েই আশাব ছলনায় ভুলে-_ সাহেব রাজপুরষদের অতিথি করে বিশেষ 

অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন; ক্রমে ইংরেজ ভক্ত দেশীয় ভদ্রলোক শ্রেণীও 

বুঝেছেন যে, থিয়েটার চর্চাও নিশ্চয় একটি সম্মানের বস্ত। নইলে বিদেশী পাস্রী 

থেকে হ্বদেশী ব্রাঙ্ছ পর্যন্ত সব্বাইয়েব ছিলো এক রাঃ প্ধিয়েটারের অভিনেত্রী 

সকল বেশ্ঠা ) শ্ুতর।ং ধিয়েটার সর্বধা পবিত্যাজ।” ৷ তধে বেস্তারদিগের সৌভাগা 
যে, এই মুঢেব দল বলে বসেনি, “এই দেশে বহু নারীই বেশ্তা, পুতরাং এই 
দেশ, এই সমাঞ্ত সর্বধা পরিতাজ] 1” 

অমক্ক্রেনাথ অবস্থ বারাজণা লাগিয়ে ধিক্পেটারের পুশঞজি সংগ্রছের গৈরিশ 

মাননিঞ তাকে দ্বণা করেছেন । আবার থিছ্কেটার অভিনয় থেকে বারাঙগণাদের 

সম্পূর্ণ ব'দ দিয়ে রাঙ্কৃষণ রায়ের মতো তড়িঘড়ি পাততাড়িও গুটিয়ে ফেলতে 

চাননি । ইংরেজ ভক্ত প্র! হিসেবে তার যেশগবমোহ, তা কেটে যেতেও বিলম্ব 
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হয়নি। এসো যুবরাজ নাটিকাও নটের রাঁজতক্তিযূলক গৈরিশ নাটিক। 
“হীরক-জুবিলী'রই প্রচ্ছন্ন প্যারডি-বিশেষ-__গিরিশ মানসিকতারই মৃছু সঘা- 

লোচনা কার্জনের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ গুসঙে তাই তিনি মঞ্চস্থ করেছেন-- 

“হলো কি'। দেশপ্রীতির ুর লাগিয়ে গেয়ে উঠেছেন_-প্বন্ৰে মাতরম্*"-বুটের 

ঠোকর শার কেন খাও?” বাঙালীর থিয়েটারে আসবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেও 

ছোটোলাটের না৷ আসার ঘটনায় পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, তখনও স্বদেশের 

বুদ্ধিজীবী মহলে একট! মস্ত গোষ্ঠী ছিলো, যাদের প্রভাব-পরামর্শ ছিলো বুটিশ- 

শাসনের পক্ষে অতীব মুল্যবান। অপিচ অমবেন্দ্রনাথ আদৌ সে-গোষ্ঠীব 

অন্তর্গত ছিলেন না। আচার "আচরণে তিনি ববং তাদের বিরোধীই ছিলেন। 

“আমি বাজভক্ত প্রজ্ঞা” _ এই গগ্যময়ু স্বীকারোক্তি পেবিয়ে আজও মন্ত্রিত হয় 

তার দেশাত্মক গীতিক্টাব উদাত্ত হু"শিয়াি £ “মাতৃভূমি আজ শত্রু করে” । এবং 

শেষ পর্যন্ত ব।জ্জ-প্রত্যাখ্যান, এবং শুভকর্মে ঠাস! চষ্লিশ বছরের অমর-জীবনের 

প্রতি পোষমানা ইতিহাস জীবীদেব নিঃসীম উপেক্ষাই এই বিজ্রোহী মানুষটিকে 

ন।ট্যকর্মী।দব প্রবণাকেন্জ্রে প্রণম্য প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে । 

নাট্য প্রযোজন। ও অমরেন্জ্রনাথ / দীপক গোস্বামী 

শ্রবাধমর্ণ চারুশিল্পের মধ্যে সংগীত ও কাব্য অল্পতম । অথচ কেবলমাঞ্জ 

শ্তিগ্রান্ত বলেই গ্রতাক্ষ দৃষ্িগ্রাহথ রূপ স্বষ্টি করার সহজ ক্ষমতা থেকে ছুটি 

চরুশিল্পই বধ্িত। নাটাকারও এই সীমাবদ্ধতার অসহায় শিকার, ধার 

অজন্্র ভাববাচী শব্দ কোন বস্তর কপ বা অর্থ ব্যঞ্রিত করতে পাবে, কিন্তু সেই 

বস্তর গ্রতিরপ স্থানটি করতে পারে না। স্মুতরাং তার প্রচেষ্টার আন্তবিকতা 

স্বীকার করেও একথা ধারণ। কর! দুফব নয় যে তার ও পাঠকের সামান্য দুওত্বও 

শবগুলব রূপ পরিগ্রহের ঝাপারে তুস্তর পারাবার হয়ে ওঠে (১) । কথাব 

জগতের পবেও যে জগৎ থাকে তাকে কেন্দ্র করেই অভিনয়ের জগৎ এবং 

ধিনি কার্যত অভিনয়ের মাধামে শব্বগুলিকে অশরীরী সংকেতের স্তর পার কথে 

শরীরী সত্তার রাজত্বে পরিবহনের ব্যবস্থা করেন তিনিই প্রযোজক । 

প্রযোজনা এক কথায় '90581778 ০01৪. 005801081৮০: (২) যদিও 

প্রয়োগের দিক 'প্রযোজন।' এবং 'গ্রয়োগবিজ্ঞান' কথাগুলির ভিতি যথেষ্টে হুদূর 



আভিনত ১৪১৯১ 

গ্রসাগী, এমন কি প্ঞ্জলির মহাভাস্ত্েও নাটা প্রয়োগকর্তা অর্থে “শৌতনিক' 
শব্ধ বাবহাগ করা হয়েছে, তবু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধোও বর্তমান ধারণায় 

'প্রযোজক' শষ্ষের ব্যবহার ছিল না। সচরাচর ন।টক উপস্থাপনার ধ।চিত্ব 

থাকত কোন প্রধান অভিনেতা, স্টেজ মানেজার, নাট্যকার বা গ্রম্পটাবের 

ওপর এবং কোন স্বতন্ত্র মৌলিক শিল্পায়ণ নয়, আভনয্বের সবধ্য।পী ক্ষমতার কাছে 

নতি স্বীকার ক্করানে। হোত প্রযোজনা অন্তান্ত সবকটি উপকরণকে। 

কিন্তু নাট]ভিনয় ধঅর্থচবী ব্যবসায়ে বপাস্তরের পরবর্তী স্তরে নাটা 

প্রযোজনার সামগ্রক রূপও প্রক্কাশ পেতে থাকল। নাট্যমন। দর্শক শুধুমাত্র 

সাহত্ের ভিত্তিতে নয়, সম্পূর্ণ শাটকেধ অভিনয় ও উপস্থাপনার দিক থেকেও 

এমন একটি একক ন্ুরবুত্তের মধ্যে গ্রবেশ করতে চাইলেন ঘা সৃষ্টি করা 
কোন অডিনেতা, স্টেজ ম্যানেজার বা নাট্যক।কেব পক্ষে সম্ভব হোলনা। ক্রমে 

নাট প্রযোজনা অ।ব এক শ্রেণীর নাট)কমর্শব হাতে গিয়ে পৌঁছল, ধিনি নাটকের 

বক্তব্যকে কোন একটি বিশেষ শৈল্পিক ধারণায় শিয়প্িত করে দর্শকের সামনে 

তাকে নিয়মিত উপস্থিত করাগ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ৮45 দাও 201ত])ততি 
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৫9৮0৮ (৩) 

ইংলগ্ডের 'প্রডিউসার+ এবং আমেরিকব 'ডাইবেক্টুর” ষে সমার্থক এবং 

বর্তমানে ইংলণ্ডে৪ য প্রভিউসারের পরিবর্তে ভাইরেক্ট্রারের ব্যবহার হচ্ছে-_ 

সম(লোচচন।র প্রাচুর্যা একথা আজ সর্বঙ্নবিপিত (৪)। তবুও উপযুক্ততার 
পরিপ্রেক্ষিতে '্মামরা পরিচালকের চেয়ে 'প্রযোজক' বাবহারে পক্ষপাতী (৫)। 

প্রচীন ভারতেও ষিনি নাটা প্রযোজন। করেছেন তার সঙ্গে ইংলগ্ডের প্রডিউ- 

সারের সদৃ্ঠ বেশী ৬) গ্রযোঙ্জক একাধারে তশ্তদর্শা ও গ্রয়োগকুশলী ৷ 

নাটক উপস্থত করাব আগ তীঞক্চে ষেমা নাটকের তাত্বিক ব্যাখ্য(টিকে পরি- 

পূর্ণভাবে হাদদ্জম করতে হয়, তেমনি উপস্থাপনার সময় প্রযোজনার উপকরণ- 
গু'লর ( অন্ঠিনয়, শব, আলে! দৃশ্যপট ইত্যাদি) যথাযথ ব্যবহারের মাধামে এ 
তত্বটির সার্থচ প্রয়োগের ব্যাপারেও সচেতণ হতে হয় । উপকরণগুলে বিডির 

যন্ত্রে মত যদও স্বতস্ব তবুও গ্রযেজকের সংযোজন ক্ষমতায় এগুলির 

মাধ্যমেই এক অনবদ্য এউকতানের স্যরি হয় (৭)। 



১৫৯২ অভিনয় 

নাট্যকার যে রসি করেন, প্রযোজক ত1র অধীনস্থ অভিনেতা, অভি- 

নেত্রী ও অন্থান্ত নট্যকর্মীর মাধামে সেই রস দর্শকের সামনে প্রকাশ করেন 
এষং দর্শক তার রুচি ও রসবোধক্ষমতার মাপকাঠিতে পরিবেশিত নাটযরসকে 

উপভোগ করেন। শ্ঁতরাং নাটকের সার্থকতা এই ভিন শ্রেণীর লোকের 

ওপর নির্ভরশীল, যার মধ্যে শ্বতস্ত্রঞাবে দর্শকের স্থান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ । 

সেই কারণে সব দেশেই চিরকাল দর্শকের রুচি, মানসপ্রকৃতি এবং সমসাময়িক 

স/মাঞ্জিক অবস্থা অনযারী নাটা প্রযোজনার পবিধর্জন হয়েছে । “যেমন নাট্ের 

ইতিহাসকে জীবনদ্বর্বের ইতিহাস থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়,_ নাটকের 
প্রয়োগরীতিব পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন] না করে পধালোচন! করা সম্ভব নয়, তেমনি 

নাট্যের প্রয়োগণীতিকেও সমাজের বিশেষ পর্যায় থেকে বিযুক্ত করে নিয়ে 

অর্থাৎ সমাজের বস্ত-সঞ্চয়ের এবং প্রয়ে।গবিজ্ঞানের উন্নতির মাত্র। ছিপাব না 

করে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়” (৮)। স্তরাং অমরেন্দ্রনাথের নাটা প্রযোজনা 

সম্পর্কে কোন মস্তবা করাব আগে উনবিংশ শতকে বাংলা নাটকের প্রযোজনায় 

দর্শকের ভূমি কাট! পর্যাবেক্ষণ করে নেওয়া ভাল। 

সমকাল ও সমকালীন মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ সব যুগেই শিল্পীর কাছে 

উদ্দীপনার বিষয় । কিন্তু এই সমকালোৎ্সাহ এবং উনবিংশ শতাব্দীর অর্থগ্রধান 

জীবন-চেতনার মৌলিক ব্যবধান দুগ্তর প্রচলিত জীবন-বোধকে বিধ্বস্ত কবে 
এক নতুন জীবন বিন্তাসের দ্বন্ব তখন সমগ্র বাংলাম্ বিশেষতঃ কলকাতা ও 

নিকটবর্তী গ্রামগ্ুলোতে। “কলকাতা এবং কলক্1তাব সন্লিকটবততাঁ মফংম্বলকে 

অবলম্বন কবে তখন জীবনের দুই ধার! ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। একদিকে 

ছিল-কলকাতাশ্রয়ী দেওয়ান মুৎস্থদ্দি প্রভৃতি বর্ণমর্যাাচুত নব্য বড়লোক শ্রেণী _ 

তার সমস্ত বাবুরানি-বিল।স-বাভিচার1ধি সমেত - আব একদীকে ছিল দুর্বল এবং 
প্রতিপত্তিহীন প্রাচীন-পুধি-আশ্রয়ী সংস্কৃত বিদ্তাব্রতী সমাজ। . সাহেব 
বিবিদিগের ইংলভ্ীয় গীতবাদ্য” এবং “চিৎপুরের রাস্তায় মেঘ কল্লেই কাদ। হয়” _ 

এও সেই দুই চেহারারই প্রতিফলন ।” (৯) 

এই দুই চেহাবা৭ গুরু ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময় থেকে । 

বাব ফলে উদ্ভুত হোল একদিকে মধাম্বতুভেগীর সগ্ুরথী পরিবেষ্টিত গ্র'মা রুঘক 

সমাজ, অন্যদিকে দেওয়ানী, বেনিয়ানি ব! মুৎলুদ্ধিগিরী লন্ধ অর্থে নতুন জমিদাব 

সম্প্রদায়--বাদের সঙ্গে গ্রামের যোগ মুমূর্যু রোগীর নাড়ীর মতই ক্ষীণ। এই সব 

মধ্যন্থতভোগীর ঘংযমহীন অত্যাচারে গ্রাম্য কৃষিকাধ্যের কাঠামোটাই ভেঙ্গে চুবে 



ভিলযু ১৫৯৩ 
চর 

গেল, একই সঙ্গে পেষক্তার অভাবে, বিদেশী শিল্পের লঙ্গে তীব্র গ্রতিযো- 

গিতার এবং নতুন শিল্পায়নের লোকাকর্ষণ শক্তির প্রাবলেয পুরোনো শিল্পনগরী- 
গুলিবও পতন হতে থাকল । কুষে বা কারুশ্রিল্পতিত্তিক আবহাওয়ায় গ্রতিপ।লিত 

ইয়ে এতদিন গ্রামীন সমা-বাবস্থা যে হ্ব।তন্ত্র রক্ষ। করেছিল, বুটিশ শাসননীতির 

২ঘাতে বা তাদের শজ্ঞতসারেই সংগঠিত সামাঞ্জিক পরিবর্তনে সেই শ্বাত্গ্রা 

আর রক্ষা করা সম্ভব হোল না। তাছাড়া কলকাতার রূপাবর্তনের অনুষ্ঠান 

শুরু হওয়ার পথে এই সব উৎপীড়িত গ্রাম চাষী ও কারুজীবি তাদের কুলবৃত্ত 

ছেড়ে শহরে এসেছে উপার্জনের চেষ্টার়-_-ব।ণিজ্যলন্ধ মুনাফা ও হঠাৎ-লতভ্য টাকার 
সন্ধানে । প্নগদ টাকা (০৪81)), শহরের নতুন নতুন ভোগ্য-সমগ্রী আমোদ- 

প্রমো দ-উত্তেশ্রনা, বেশ খানিকটা! বাক্তি স্বাধীনতা, জীবনের একট! নতুন মধ্যা্গ 

বে!ধ ও অস্তিত্ব সোধ - এইগুলি ছিল কলকাতা অদম্য আকর্ষণ” । পরবতী- 
কালে নাটকের প্রযোজনায় এই প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাৎণ 

নাটকের গারষ্ট সংখ্যক দর্শক এই সব গ্রামবসী বা 7১৪855৫ গ্রামের লোক 

যাদেব রু'চ শিক্ষাহীনতা বা স্বল্পশিক্ষার সরলতায় কোন প্ররূত তটের সন্ধান 

পায়নি । 

ডাঁনশ শতকে বাংলা নাটকের দর্শককে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা ষেতে 

পরে (১০) প্রথম দল ইংবাজ্জী শিক্ষিত নব্য গেঠী দল, যারা একদিকে 

যেমণ যাত্রার প্রাত বীতশ্র্থ, অন্তর্দকে তেমনি বিদেশী সার্থক নাটকের শ্বাদ 

ল[ভ কবে ভাল বাংলা নাটকের অন্তাব বোধেও পীড়িত। দ্বিতীয় গলে আছেন 
শি'ক্ষত ও রক্ষণশীলবা, যারা ভাল নাটকের অভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের ছা বস্থ 

হচ্ছেন। তৃতীয় দল অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত বৃহত্তর জনসমাজ শিয়ে, ষাদের 

তীড় পাঁচালী, কাঁবর লড়াই বা আখড়াই-এর উত্তোর চাপানে। এই তিনটি 

ধারাই বাংলা নাটকের ক্রমাবক!শে কাধাকথী হয়েছে। ফলে নাটক ধারণট! 

গুরু হচ্ছে ইংর!জী থিয়েট।রের প্রভাবে, লেখার সময় তাতে পড়ছে সংস্কৃত রীতির 

প্রভ।ব এনং বান্সাসিক থিয়েটারে প্রযোজন।র সময় ঘটছে যাত্রার অনুপ্রবেশ। 

যেহেতু ব্যবসায়িক খিয়েটাবই আমদের আলোচন/র পরিপ্রেক্ষিত সেই 
কারণে এই তৃতীয় দলে দর্শক _তীদের সব ক্ছু চাহিদা এবং সীমাবন্ধতাকেও 

, থিয়েটাবের ক্রমাব্চাশের প্রথম স্তরে স্বীকার করে নিতে হবে। ষাক্রামোদী 
বৃহতব জঅন্সমাঞ্জ যখন থিয়েটারের দর্শ$ হতে ধলেন তখন তাঁরা নাটকের 

মানসিকতায় যাত্রার প্রাধান্তকে অক্ষু্ন রেখে আবে কিছু অভিনবস্থের দাবী 



১৫৯৪ অস্িনয় 

করলেন । যে দাবীতে পরবর্তাকালে অভিনেত্রীর আগমন কিংবা স্টেজে ঘোড়া 
বা রেলগাড়ী প্রবেশ, নদীবক্ষে ভাসমান বঙ্জরা ইত্যাদি বছ কিছু রজমঞ্চের সঙ্গে 

যুক্ত হোল। অর্থ/ৎ যাত্রার না পাওয়া কলাকৌশল তারা থিয়েটারের কাছ 
থেকে আদায় প1 কবে ছৃ়তেন না। 

এট দর্শক মানপিকতায় পত্বিত হয়েই নাট)জগতে এসেছেন গিরিশচন্দ্র," 

অমৃতলাল গ্রমুখেরা, এব" আরে। পবে অমরেক্দ্রনাথ দত্ত। গিরিশচন্দ্র যে কতটা 

দর্শকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা তার মা৮রাণই স্পঃ। যিনি নাটক শর করেন 

সধবার একাদশী-র মত সামাঞ্জিক নাটক নিযে তিনিই যখন 09৫ ০£ 31১৩৩ 

7১50০655810 নট বচন] করতে যান তখন লেখেন 'অকাল-বোধন' “বাবণ-বধ' 

বা লক্ষণ বর্জন ।” সুকুমার সেনের সুস্পষ্ট মন্তুন্য এ সম্পর্কে তার নাট্য-কৃতিত্বের 

দিক নির্দেশক: যাহাদে আন্ গিবিশ নাটক লিখিতেন, তাহাদের রসবোধের 

পরিধি তীহাঁর গোচব ছিল। সুতরাং ভাবোদ্বাসিত প্রেক্ষাগৃহেব প্রশংসাধ্বনি 

তিনি অগ্রা্থা কবিতে পাবেন নাই” (১১) 1 আর বোধহয় সেই কারণেই 

'মা।কবেথ" দর্শক-কুপ। থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর আর কোন দিন তিশিংশেকস- 

পীয়ার অনুবাদ করনে প্রয়াসী হন নি, ষ্দিও তিনি শেকসপীঘ।রকে তার নাট্য 

জীবনের গুরু বলেছেন 

বলা বাহু, প্র।ক 'শশিব যুণে সকলকেই এই অবস্থা? সম্মুীন হতে হয়েছে, 
অমবেন্দ্রনাথ যাব মধ্যে 'মন্ততম । তিনিও '“র্শকগণের কচি ও প্রীতির দিকে 

বিশেধ লক্ষা বাখিয়া গ্রন্থ রচন] কবিয়।ছেন, ফলে তাহ!র কোন বই কখনও 

থিয়েটাবে মার? খায় নাই” (১২)। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথ। পরিষ্কার কবে নেওয়া দরক্কার যা হোল প্রাক- 

শিশির যুগে আদৌ প্রযেজনার কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা। আমবা জানি 
ইউবে!পে প্রযোজন। অর্থে নাটক উপস্থাপন। শুরু হয় উনবিংশ শতাফীর শেষ 

ভাগে। এর পব বিভিন্ন প্রযে।জকেব প্রচেষ্টায় প্রযোজনার উন্নতি এবং আধু- 

নিকীকরণ হতে থাকে । আমাদের বর্তমান 710101৩ ঠিআ0৩ 51582 যেহেতু 

বিলাতী নাট)শ।লাব অন্থুকরনেই তৈবী, সেই কারণে ইউবোপীয় 7১:০৭০007 

বাংলার বয়েটারেও এপেছে। অবশ্থই কিছু পরে _-অধিকাংশ সধাালাচিকের 

মতে শিশির যুগে। শিশিব কুমার নিজেও বলেছেন, “গিরিশবাবু খুব বড 
অভিনেতা ছিপেন, কিন্তু এক জারগায় তাঁর চেয়ে বাংলার থিয্সেটারে আমার 

স্থান বড। বাংলায় 7৮100501801, আমিই প্রথম প্রবর্তন করি। গুদের 



অভিনধু ১৪৯৫ 

সময়ে 71 01 21090800100 সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না নিংসন্দেছে 

শিশির কুঘারের ওই দাধীর মধো অতিরঞ্জন কিছু নেই৷ কারণ ইতিপূর্বে 

আলোচিত গ্রযে।জনার সংজ্ঞা! অনুযায়ী নাটা উপস্থাপন] শিশির কুমারের আগে 

প্রকৃতই কেউ করেননি । কিন্তুশুরুর আগেও যেমন ভূমিকা থাকে, তেমনি 
প্রযে জন ব্যাপারট।ও রাতারাতি ইউরোপ থেকে আমদানী হয় নি, ইতিপূর্বে 

তার জন্ত উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী এবং উপকবণ প্রস্তুতের একট! পর্যায় পার হতে 

হয়েছে এ ধারণ! অপেক্ষাকৃত যুক্তিগ্রাহন ইউরোপের 10601 89%৩ 

11610178৩7)কে গ্রথম যুগের সার্থক বাস্তববাদী প্রযোজক ধরে নিলে তার 
আগেও 15090১৩ ৩5৮75 বা হ,5%/15 ড1756610 এর গ্রচেষ্ট।কে অস্বীকার 

করতে পারা যাবে না। প্রাক শিশির যুগে বর্তমান ধারণায় প্রযোজনার অস্তিত্ব 

না থাকলেও প্রযেজনার বিভিন্ন উপকরণগুলিকে নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে চিস্তাভ।বন। 

নিশ্চয়ই শুরু হয়েছিল এবং যিনি সমসাময়িক ধাবার বাইরে অধিক।ংশ উপকরণকে 

মোটামুটিভাবে সংযোজনের প্রথম চেষ্ট! শুরু করেন তিনিই অমরেন্দ্রন।থ। উপযুক্ত 

পরিভাষার অভাবে আমরা এই প্রচেষ্টাকেও প্রযোজনা বলে উল্লেখ করছি, যর্দিও 

তারা যতটা অধাক্ষের ভূমিক! পালন করতেন ততটা গ্রযোঞ্জকের নয় ( ১৩)। 

কলকাতায় সাধারণ রজলয় স্থাপনের প্রায় পচিশ বছর পরে ( ১৬ই এপ্রিল 

১৮৯৭ ) বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্জে অমরেন্দ্রনাথ যোগদান করেন। বঝংল।র 

রঙগমঞ্চে তখন গিবিশচন্দ্র, অর্দেন্দুশেখর, অম্তল!ল বন্দু, অমুতলাল মিত্র, মহেন্দ্র- 

লাল বনু ইত্যাদির অপ্রতিহত প্রতাপ। অথচ একই সময় তাঁর দ্বারা এমন 

একটা স্বতন্ত্র ও পরিবঠত ধাবার সৃষ্টি ছোল যার ফল হয়েছিল নুদূর প্রপারী। 
থিয়েটার যে শুধুমাত্র অভিনয়সর্বন্থ নয়__ 1 স।মগ্রিকভাবে বিভিন্ন মঞ্চ আজিকের 

ওপর নির্ভরশীল, এট।ও তার অগে এত স্পষ্ট করে কেউ বোঝেননি। 

অভিনয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অমরেন্দ্রনাথকে গ্রিরিশযুগের অন্তর্গত বলেই ধরা 

হয়। কারণ তিনি “ অভিনয় বা নাটকের ধার! ব্দলাষ্টয়া উহার নব কলেবর কিছু 

দিতে পারেন নাই । ***অধিকাংশ সময়ে ?তনি পুবাতণ নাটকের পুনরাভিনয় 

কবিতে বাধ) হইয়াছেন এখং সে পুন়্ভিনয়ে অনেক সময় কৃতিত্বের পরিচয় 

দিয়াছেন, কিন্ত সেও এ পুর/তন পম্থার অন্গসরণে ' অপরেশচন্র মুখোপাধ্যায়ের 

এই ডাক্তর পশাপাশি সমসাময়িক এক নট] প্রেমিকের স্তধ্য উল্লেখ কর! 

বোধহয় অন্যায় হবে না, ধার মতে, পবজীয় মাট।শালার ইতিহাস আলোচনা 

করিলে, দুইটি বিভিন্ন ধারা দেখিতে .পাওয়া যায় । একটি বলীয় নাট/শাল!র 
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জন্মদিন হইতে আরম করিয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বনু মহাশয়ের অধ্যক্ষত!র 
কিছুদিন পূর্ব পব্যস্ত বিভ্তুত, অগ্থটা শ্বগর্থঙ্র অমরেজ্জনাথ দত্তের অভু।দয় হইতে 
অদ্যাবধি প্রবাহিত হইতেছে । **তিনি ষে হাবভাবময় নৃতা-গীত, বিভিত্র 

সাজসজ্জ৷ ও আ্চর্ধা দৃশ্যাপ।টা্দর সমাবেশ করিয়। গিয়াছেন, তাহারই উপর কিছু 
রং চড়াইর। রঙ্গালয়ের বর্তমান অধঃক্ষগণ নিজ নিজ কাজ চালা ইয়া লইতেছেণ” 

(১৪)। ছুটি উদ্ধাতিতেই ধারা শব্দট প্রয্মোগবীতি বলে ধরে নিলে স্বভাবতঃই, 
মনে গ্রশ্ন জাগে তিনি কোন প্রয়োগরীতির অনুঞ্গংণকারী বা প্রবর্তক যা! কাণে। 

মতে গতানুগতিক এবং অন্ত মতে স্বাতস্ত্রে। উজ্জ্রল। 

অমরেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে ষা গ্রথমেই মনে আগে তা হাল প্রযোজনায় বাস্ত- 

বতার প্রয়োগ । আমরা জানি, ইংলগ্ডে বাস্তববাদী প্রযোজনা উনবিংশ শতাবীর 

গ্রথম্েই শুরু হয়ে গিয়েছল । ১৮৩২--এই 1৬505055 ৬৩51৪ বক্স সেট, 

সিলিং, আসল দরজা-জ|নলা, ছবি, বই ভত্তি বুক-শেলফ ইতাদির বাবহার 

শুরু করেছিলেন । আমার্দের পেশদারী ধিয়েটারও ইংবাজী নট।শালার ছ্বাব। 

প্রভাবিত এবং শে।না যায় গিরিশচন্দ্র বা অমৃতলালবা নাকি বিদেশী নাটকের 

যথেষ্ট খবৰ রাখতেন। অথচ তা সত্বেও অমরেক্দ্রন।থের আগে পর্যাস্ত বাংলা 

থিয়েটারে বাস্তববাদী প্রযোজনার বিশেষ কেন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি । লেবেডেফ 

থেকে গিরিশচন্দ্র পর্যযস্ত নটকে মুখ্য বিষয় ছিল অভিনয় । এ প্রসঙ্গে স্মংণীয় 

ঘে সখের থিক্েটারের যুগ যে বাস্তবতাব পরিচয় পাওয়া যায় তা পেশাদাবী 

থিয়েটারের পক্ষে উপযুক্ত নয়। ফলো অভিনয় ছাড়া আর সব কটি দিককেই 
তীর৷ উপেক্ষা করেছেন ( অবস্তই এখানে আভুনয় বলতে একক অভিনয়ই 

বুঝতে হবে সম্মিলিত অভিনয় বা €5৪20 ৮৮011. শয়)। তখনো পধ্যন্ত এব 

নিম ভাল পা ওর যোগেশ ভাল এই আলে।চনাতেই সমসাময়িক সংবাদপত্র 
এবং দর্শকরা মত্ত । অগিনয় এবং আঙিকের যুগলবন্দীতে মিলিত যে থিয়েটার 

তখনো তা বিশেষ অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছিনং'। অমনেন্দ্রনাথেব গ্রযেঞ্জনায় 

এর প্রথম উল্লেখষে/গা পরিবর্তন হছোল। নরেন্দ্র দেবের মতে 2 “প্রকৃতপক্ষে 

বাংলা ব্মঞ্চের প্রথম সংস্কাবকক বলাচলে তশীকেই। ক্লাসিক থিয়েটারের 

আমল থেকেই 'ঠযাল। সীন”। “কাটা সীন”, “বক্স সীন” পবিবর্তনীয় উইংস ও 

এ্রুসেনিয়ম* এবং 'ষবনিকা হিসাবে কাটেন? ব্যবহার হয়। রঙ্গীন আলো, 
'স্পট জাইট' ইত্যার্দিরও গ্রচলন হয়।” 

এর আগে চেম্বার সেট-এ গোটানে। ক্যানভাসের ওপর দৃশ্ত অনুয।রী 
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পশ্চদপট আকাথাকত বলা বাহুলা এ পদ্ধতিটা কলকতি'ব ইংবাজী থিয়েটার 
থেকে ধাব কবা অথচ সমসাময়িক বুটিশ থিয়েটারের প্রভাবে কলকাতার 

ফিবিজী থিয়েটার বিশন্ন পৰীক্ষা নিরীক্ষার মাধামে এগিয়ে গেল। কিন্তু বাংলা 

থিয়েটার এঁ সীন আকাব পদ্ধতিব মধ্োই আক ডুবে রইল । চড়া রডের ধাধা 

ল!গান এই সব সীন যেন জগর্বে ঘোষণা করত এট! যাত্রা নয়, থিয়েটার! 

স্থান মাহাত্সে জনসাধারণও পয়স৷ দিয়ে সন্তা বাহার দেখে যেতে লাগল । ছবি 

হিস বে এই সব সীনগুলো হুধত খাবাপ ছিল নাঁ, কিন্তু দ্বিধাত্রিক এই সব দু 
অভিনেত। (ত্রিমাত্রিক) প্রবেশ করলেই সমস্ত ব্যাপাবটা ন্মখাস্তব হয়ে যেত। 

চেনার টেখিল ইত্য।দিও ছিল কবেোসিনের প্যাকিং বাক্স কেটে তৈরী করা এবং 

রঙ্গীন কাপড ডা নকল আাসবাব। অবশ্য ইতিপূর্বে ষে বিচ্ছিন্নভাবে বাস্ত- 

বতাব প্রয়োগ হয়নি তানয় যেমন, স্টজ “ঘাড়া ওঠানে। হয়েছে বা রেল 

ইঞ্জন সমেত ছোট ক্লেগ।ড়ী চালানো হয়েছে কিন্তু মন্যান্ত দৃশ্টেব পাশে এই 
স্ব স্থুন বাস্তব-প্রয়োগেব বাপাবে যতটা শিল্পগত প্রয়োজন ছল, সস্তা চমক 

ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। আর এই থেকেই তাদের প্রযোজনা জ্ঞানের 
অভাব পবিস্ফুট হয়ে ওঠে অমরেন্দ্রনাথই প্রথম স্টেজে ব্যাপক ভাবে আসল 

স?ঞ্জম (০৭] 7১:01670৩৭) ব্যবহার শুরু করলেন। খাট আলমারি চেয়াব 

টেবিল ইতাদি প্রয়োজন মত ব্যবহার করে রঙ্গমঞ্চকে বাস্তব রূপ দেবাব চেষ্টা 

হতে লাগল 

বল। ঝাহুলা, তার দৃশ্য সজ্জাও সবাংশে শিল্প সম্মত ছিলনা-_অনেক চমকও 

ছিল যা গীমিক এরই নামাস্তর। যেমন “কপালকুগ্ুলা'ব বালিয়াডির দৃশ্য 

লতাপাণ্ার আড়ালে জা স্তু বাঘের ঘোব ফেরা (অবশ্তাই খাঁচায় পোরা), বা 

'ভ্রমবেঃ ঘোড়ার মাথায় টৈদাাতিক আলো জ্বেলে স্টেজে ঢোকা ( তখনও টর্চ 

দেখা দেয়নি ), ইত্যার্দি বহু টেকনিকই গুধুমান্ত্র দর্শক আকর্ষণের জন্তু বাবহার 

করা হয়েছে বোঝা যায়। আরো! পরে শিশিরকুমান্র গ্রষে!ক্নাতেই বাংলা 

মঞ্চ শিল্প-সম্মত দৃশ্যসজ্জা লাভ কে তবু বাস্তবতার জনক হিসাবে 

অমরেন্দ্রনাথাক অস্বীকার করাযাবেনা। ভ্রমর'এ বারুণী পুকুবেব দৃশোর বে 

ুণব এখনও আমবা দেখতে পাই, তার দৃশ্য পরিকল্পন। _বিশেষতঃ দ্বিমাত্রিক ও 

ভিমাজ্রিক্ক সেটের মিশ্রীন আমাদের বিল্মিত কবে। 

তব দৃশ্য সঙ্জার মভিনবত্ব স্তরু হাল “দেবী চৌধুবাণী, থেকে নিদীবঙ্ষে 
ভাসমান বঙ্জবা, বঙ্গরাতে “ভীষণ ঢাকাতি' মঞ্চের উপবই দেখানো হাত 
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'ইন্দিরা'র প্রযে।জনায় দৃশ্তপটের প্রচুর প্রশংসা করেন “ইত্ডিয়ান মিরার? । 
গ্রতাপারিতোর দৃষ্তপট সম্পর্কে ব্গবাসী লেখেন "্রজমঞ্চে দৃশ্ত পরিচ্ছদ-_-বর্ণনার 
অতীত বিষয়, ইহা শতমুখে বলিব।” তার 'অহলাবাঈ' প্রযোজনার পরে 
ন)টাকার ভূপেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন প্নৃতন নাটক দেখাইয় তীহার! 
( ম্র্থাৎ স্টার বর্তৃপক্ষ ) কতকগুলি নৃতন নৃতন জিনিষ যাহ। দেখাইয়াছেন,_ 

ইতিপূর্বে “বাংল [দেশের থিয়েটারে আমরা কখনও তাহা দেখি নাই। অধিকাংশ 
দৃষ্তপট নৃতন (আনকোরা ) ভাবে আহ্কত। নৃতন দৃশ্ঠপট অর্থে--বাঁটার 
আগায় কতক্গুলে! রং-এ৭ সহিত তেলকালি মাখাইয়! মাটাকলাম কাপ 
টাঙাইয়া--সপাসপ প্রহ।রের ফল নহে। 'খুব নিপুণ চিত্রকরের দ্বাবা তুলিকা 

না ধরাইলে-_-এত নিপুণ হওয়া অসম্ভব। বাংলা থিয়েটারে ত দেখি নাই 

ইংরাজী থিয়েটারে দেখিয়াছি বটে” (১৫) । এই গ্রলঙ্গে "সাইন অব দিক্রশ' 

(মূল নাটক: উইলসন ব্যারেল, ভযান্তর 2 ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) এর 
গ্রযেজনা ন্বতসত্রভাবে উল্লেখযোগা । রোমান যুগের অন্থকরণে সাজসঙ্জ। 

দৃশ্তপট, মঞ্চসজ্জ। ইত্যাদির ষে ছবি “রঙ্ালয়ে অমরেন্জ্রনাথ-এ ছাপ হয়েছে 
তার গভীগতা৷ ( 0০190 এবং 01061951017 ) দেখে মুগ্ধ হতে হয়। 

আমরা জনি আঙ্গকগত দিক থেকে মঞ্চ এবং দৃশ্ট পরিকল্পনার ওপরে 

নাটকের গতি এবং ধারাবাহিকত। নির্ভর করে। তখনও ঘুর্নায়মান মঞ্চ এদেশে 
আসেনি । দৃশ্য পরিকল্পন। ছিল কভার ডিপক্ভাব পদ্ধতিতে অর্থাৎ একটি বড় 
দৃশ্থের আগে পরে ছোট দৃশ্ঠা থাকত, য।তে ভেতরে দৃশ্য জঙ্জার সুযোগ পাওয়া - 

যায়। তা সত্বেও কখনো কখনে! দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে করতে দর্শকের 

ধৈর্যাচ্যুতি ঘটত । অনেকে হয়ত এই সময় সামনে এটি ছোট দৃশ্ত করে অকারণ 
কোন গন বা নাচের প্রয়োগ করতেন-__সেটাও নাটকের গতিকে ব্যাহত করত। 

এসব ব্যাপারে অমরেন্দ্রনাথ প্রচলিত কার্টেন ব। যবনিক! ব্যবহার যথেষ্ট সুবিধা 

করে দিয়েছিল । ধরা যাক একটি বড় দৃশ্তের আগের কোন ছোট দৃশ্তের মাঝখানে 
কিছু আসবাবপত্র বাড়ানে। বা কমানে। দ্রকার। এক্ষেত্রে তিনি কার্টেন ব্যবহার 

করতেন ষ! দুধার থেকে এসে সামান্ সময়ের অন্য দৃশ্ঠটিকে ঢেকে দিত। আস- 
বাবপন্ত্রে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার তা সরে যেত। খুব দ্রুত ব্যাপারট! 

সম্পন্ন হোত বলে নাটকের গতি বা ধারাবাহিকতা তাতে ক্ষুন্ন হোত না, অথচ 

নাট্য প্রয়োজন মিটে যে্ত। এই পদ্ধতি পরবর্তাকালেও ব্যাপকভাবে ব্যবন্থত 

হয়েছে। 
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প্রযোজনা যেহেতু অভিনয় ও অন্টান্ত আঙ্গিকের স্থুলমী মিলন সে 
কারণে অভিনয় প্রসঙ্গ উত্থাপন না করাটা অন্যায় হবে। আগেই আমর! দেখেছি 

যে গিরিশুগে ছিল মোট।মুটি অভিনয় নির্ভর নাটাব্যবস্থা। অমরেন্দ্রনাথ সে 
প্রথার পরিবর্তন করেছিলেন বটে, কিন্তু অভিনয়কে উপেক্ষা করেন নি। তার 

এবং তার সম্প্রদায়ের অভিনয় সম্পর্কে সমসামদ্বিক সম।লোচন। ও প্রত্যক্মদরশ্শর 

মতামত শ্রীবমাপতি দত্তের “রঙ্গালয়ে মমক্জ্নাথ' এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে 
আছে। সেগুলোর পুপকভি, শিল্প্যাজন । সমসাময়িক নাট্যবোছ্ধা! ছাড়াও 

পরবতীকালের ধূর্জটি প্রস।দ বা স্মধীন্দ্রণাথ দত্তের মত বিদদ্ধ জনের অকু গ্রশংসাও 

তিনি লাভ করেছেন । শোনা যায় "রাজা ও বাণীর অভিনয়ের প্রুশংস। শুনেই 

নাকি রবীন্দ্রন।থ নাটোরাধিপতি জগদীন্দ্রন।থকে নিয়ে এ নাটকের অভিণয় দেখতে 

ক্লাসিকে আসেন। অভিনয়ে অমরেক্দ্রনাথের অময়জ্ঞান, নিখুত মুকাভিনয় 

ইতাদির সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী। এবং শুধু নিজের অভিনয় 

শম় সামাগ্রক অভিনয সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন রমাপতি দত্তের 

মতে £ গ্ভ্রমরের আভনয়ে ক্লাসিক থিয়েটার যে কলা নৈপুন্যের পরিচয় দিয়।ছিলেন 

তাহ। যথার্থই অসামান্ত । বড বড় ভূমিকার কথ! ছাড়িয়া দি, ছোটখাট ভূমিকার 

অভিনেতাবা পযান্ত এত নিখুত অভিনয় কবিয়াছিলেন, যাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন 
জন্য কেহ কল্পনাও কবিতে পারিবেন না * 

প্রসঙ্গে তাৰ গীতিণাটক প্রযোজনাব কথা শ্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্া । 

শুধু বা'ল] বঙ্গমঞ্চে “য়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষাগ থেকে ভারতের অন্যান্ত 

পেশাদার পঙ্গমধ্চেও গীতিনাটক একটি অন্ততম আকর্ষণ (১৬)। এসব নাটকে 

যুগপৎ সঙ্গীত এবং শভিনয় 'আতৃমগ্ডলীর মশোযোগকে ধরে রাখে । গিগ্শিচন্দ্রের 

সমকালে গীতিনাটক বলতে আমরা ষা বুঝতাম তার একটি নতুন রূপ দিলেন 
অমবেন্দ্রমাথ। প্রথম যুগেব সফল প্রযোজনা 'আলিবাবা'তে তিনি যে নতুন 

স'শীত এবং নৃত্য হলীব প্রচলন করলেন তা সব দর্শকের কাছেই খুব চিত্তাকর্ষক 

মনে হয়েছিল । হয়ত সেই কারণেই তার সমগ্র নাটার্চনার মধ্যে গীতিনাটোর 

ংগ]া প্রায় এক তৃতীয়াংশ। 

অভিশয়েব মত নাটকের বাবসা ₹ দিকট।ও গ্রযোজনার অঙ্জ। অমরেক্্র- 

নাথের পাপিবারিক এীতিহা, বপেদীয়ানা তাকে পুরাপুরি বাবসামী হতে দেয়নি 

একণা যেমন সত্য, তেমনি সতা নাটা ব্যবসায়ে সফলতার জগ্ঠ তার সচেতন 

প্রচেষ্টা । এ গ্রসঙ্গে তব বিজ্ঞাপন ও প্রচার ব্যবস্থার উল্লেখ কর! যেতে পারে। 



১৬০০ অভিনয় 

প্রত্যেক দর্শককে নাটকে আনার একট প্রাথমিক দায়িত্ব আছে, যা বিজ্ঞাপন ও 

প্রচার ব্যবস্থাই পালন করে থাকে । কারণ নাট]।ভিনয়ের ক্ষেত্রে দর্শকের সঙ্গে 

যোগ।যোগের প্রয়োজনীয়তা যতটা তীব্র অন্তান্ত ললিতক্লার ক্ষেত্রে ততট] নয় । 

দর্শকই নাটকের প্রণ। সুতরাং এই দর্শক শ্রোতকে ন।টাযশালাভিমুখা করার জন্য 

(তনি যেমন একদিকে নটকের প্রযোজনা এবং অভিনয়ে যথেষ্ট অভিনবত্তের 

পরিচয় দিয়েছেন, অন্তর্দিকে তখনকাব প্রচলিত-অপ্রচলিত সবরকম প্রচার 

বাবস্থার সাহাযা নিতেও ছ্বিধবেধ করেননি । তশর বিজ্ঞষপনেব ভাষ! সম্পর্কে 

স্ুলতার অভিযোগ আছে । কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে স্থুল নয়, খুব বাস্তব সম্মতভাবেই 

নাটক ও দর্শকের সঙ্গে সংহতি রেখে তিন এমন সহঞ্জবোধ্য, চমকপ্রদ ও টুল 

শব্দের বাবহার করতেন যা বিজ্ঞাপন হিদাবে নিঃসন্দেহে সার্থক (১৭)। ফলে 

এমন একদিন গেছে খন শুধু অমরেন্দ্রনাথের নামেই থিয়েটারে দর্শ* ভেজে পড়ত 

--তাসেক্লাসিকই হোক, বা 'মনার্ভা কিংবা স্টারই হোক। শুধু নাটকের 
বিজ্ঞাপন য়, নান ঘোষনা, উপহার, দর্শকের স্বাচ্ছন্দা, নতুন নতুন আমোদ 

প্রমোদের বাবস্থা, সর্বোপরি বিডির লময়ে তিনটি নাট) পত্রিকার প্রকাশ তার 
গ্রচার জ্ঞানের বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে স্থুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতে £ 91706 0176 

0176906 001056100050 1013 1006) 176 21)30160 163 9000639 (1)1015] 
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৩৮০) /১006110217) ০3006165 20 61020 216 

উপরিউভ্ত আলোচনার ভিতিতে যদি আমরা প্রযোজক অমবেজ্্নাথের 

মূল্যায়ন করতে চাই তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে অকে্রার কনডাক্টাবের 

মত বিভিন্ন যন্ত্রের শ্রসম ব্যবহারে একটি সার্থক এঁকতানের স্যন্টি করা 

তার সাধ্যায়ত হোক বানাই হোক, তিনিই প্রথম যক্ত্রগুলির সমবেত ক্ষমতা ও 

কাযাকারীতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। গিরিশযুগের অন্তাগ্ত প্রযোজকের 

পশ।পাশি তিনিই প্রথম নাটক উপস্থাপনার একটি নিজস্ব ধারার স্ট্টি করেন, 

যা তৎকালীন অন্যান্ত পদ্ধতি থেকে অনেক বেশী অগ্রগামী । 

তিনি শেকসপীয়ার থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যাস্ত অনেক সার্থক 

নাট্যকারের নাটকই মঞ্চস্থ করছেন । তিনিই প্রথম প্রযোজক যিনি সর্বমোট 

রবীন্দ্রনাথের ছ'টি রচনাকে মঞ্চে উপস্থাপিত কয়েন (১৮)। শোন! যায় রবীন্্র- 

নাথের রচনার গ্রৃতি তার অত্)ধিক বৌঁঁকেএ জন্য গিরিশচন্দড্রের সঙ্গে মনোমালিন 

পর্যা্$ হয়। এদিক দিয়ে তার চিস্তাধারা গিঃসনেহে প্রগতিশীল । অথচ 
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এসবের পাশাপাশি উনবিংশ শতাবী-জ।ত হ্ববিরোধিতা থেকেও তিনি মুক্ত নন । 

ধিনি ১৯১২ সালের ১৮ই মে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী” এযোজনা করলেন, 

সেই অমরেন্দ্রনথই এ বছরের ১৬ই নভেম্বর প্রযোজন। করলেন দ্বিজেন্্রলালের 

'আনন্দ বিধায়'--. যা রবীন্দ্রনথের প্রতি তীব্র কিন্রপে ভরা। একই ভাবে 

গিবিশচন্দ্রের সঙ্গে মনোমালিন্টের পর তিনি গিরিশচন্দ্রকে বজ কবে থিয়েটার 

নামে একটি প্রহনন লিখে ব্লামিকে অভিশয় শুরু করেন । তে অমবকেন্দ্রনাথ বঙ্জ- 

ভঙ্গ আন্দোলনের সমঘ্ন “বঙ্গের অগচ্ছেদ” নামে স্বরচিত একটি রূপক নাট ১৬ই 
অক্টোবর, ১৯০৫ সালে (যেদিন লর্ড কার্জন বাংলাদেশ বিভক্ত হোল বলে 

ঘে।বণা করলেন) গ্রণ্ড থিয়েটারে অভিনয় করালেন -এমন কি প্রত্যেক দশশককে 

এক কপি করে এঁ নাটক উপহারও দিলেন, তিনিই তার ঠিক দুমাস পরে 

পঞ্চম জং্জর (প্রক্ম-অফ-ওয়েলস রূপে কলকাতায় পদ পণ উপলক্ষ্যে গুযোজনা 

করলেন “এস যুবরাজ” নামে স্বরচিত একটি রূপক নাট্য। ন্ুতরাং প্রযো- 

ুকের পক্ষে যে হচ্ছ দৃষ্টিগলীর অধিকারী হলে নাট্য প্রযোজনা শুধুম।ত্র দর্শকের 
মনোবঙীন করে না, তার মননেও সাহাষধা করে__সেই দৃষ্িভজীকে ছাপিয়ে 
অনেক সময়েই অন্ত এক ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী তাকে প্রভাবিত করেছে, যার 

বিভিএ পরম্পর-বিরোধী কাধ্যকলাপে তার নিজন্ব নাটাচবিত্ত্র বিভ্রাস্ত। অথচ 

বযবসাব ক্ষেত্রেও তিনি পুরোপুরি সফল ব্যবসায়ী হতে পারেন নি। সেখানেও 

আজনু পাব্বারিক এাতহ্ব বন্দৌয়ানা, অকারণ জে?, আবেগ এবং মানবি- 

কতার দাবীতে অনেক সময়েই ব্যয়ের মাত্রা আয়কে অনেক পেছনে ফেলে গেছে। 

প্রক তপক্ষে অতিরিক্ত পর্শ*-মনকতাই তকে এমন অগতে নিয়ে গেছে 

যেখানে শিল্প-বাণীগ চেয়ে লোকলক্ষীই ঝড় হয়ে দীড়িয়েছিল। নিঃসন্দেহে 

নাটকের ব্যাপারে দর্শকের গুরুত্বকে আমরা অস্বীকার করিনা এবং জানি আধুনিক 
প্রযোঅকের সেই বলিষ্ঠ মন্তব্য এ ব্যাপারে অবিসংবাদিত ভাবে সতা, “লোকে 

যদি নাটক দেখতেই না এল, তবে অভিনয়টা করার সার্থকতা কি? নিডভতে 

সাহিত্য বা চিত্র সাধন! হতে পারে, নিভৃত না) সাধনা সোনার পাথুরে বাটীর 

মতই উদ্ভট” । ইতিপুধে যে দর্শকের কথা বল! হয়েছে সেই দর্শকদের চাহিদা 

পুবণ করতে গিয়েই তখনকাব অধিক্কাংশ প্রযেজক শিল্প সম্মত ন|ট্য উপস্থাপনা 

থেকে বিরত থেক্েছেদ। ফলে রবীন্দ্রনাথের পালিয়।র ন!টারূপে অমরেজ্নাথকে 

এমন চরিত্র বা সংল|প ঘোজন। করতে দেখি যা নিঃসন্দেহে অরাবীক্জিক_- এবং 

রবীন্ত্ররুচিতে কিছুটা! মন্বস্তিকরও | এও লেই দর্শকদের জন্য ধারা অপেক্ষাকৃত 
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সীরিয়াস উপস্থাপনাকে তখনও আত্মস্থ করতে পারেন নি। এদের কথ! ভেবেই 

অভিনেতা মনোমোহুন গোম্বামী আক্ষেপ করেছেন, “7০০ হইলেই তাহাকে 

ঝকমকে 7181718170৩? সাজিতে হয় না, এ কথা কখনে। একবার ভাবিয়! 

দেখিয়াছেন কি? তাযদি ভাবিতেন, তাহা হইলে আমাদিগকে কখন একট! 

জমকালে! গোছেব সং সাজিয়া আপনাদের করতালির চটপটধ্বনি সহা কবিতে 

হইত না” । ফলে ধর্শক্ রুচির জন্য আমাদ্ধ অপেক্ষা কণতে হয়েছে শিশির- 

কুমার পর্ধাস্ত। অবশ্তই এ কথা সত্য ষে শিশির যুগ এবং অমকেন্দ্রনাথের সময় 

এক নয়। শিশিরকুমাগের নাট্য প্রযোজনার সুক্ষ দিকগুলো! শিক্ষার প্রসারের 

সঙ্গে সঙ্গ সাধাবণ জন-মানসে অনেক বেশী গ্রহণযোগা হচ্ছিল, উনবিংশ 

শতাবীর শেষ ভাগে য। ছিল প্রায় দুর্বোধ] (১৯) কিন্তু দর্শক সচেতনতা এবং 
সীরিয়।স নাটকেব যে ভারসাম্য প্রযোঞ্নাকে সার্থক করে, সেই ভাবসামো নিজের 

অবস্থ(নকে রক্ষা! কবতে পাবলে 'অমবেন্্রন।থ শুধুমাত্র 'ঝাছুড় ঝোলা? দর্শকের জন্য 

গ্রযোঞ্জন। নয, গ্রকৃত অর্থে সাথক গ্রযো জনা! করতে পরতেন এবং এ কথ! 

নিপ্িধায় বল! যেত যে তিনিই গিবিশ যুগেব দর্শককে শ্িশিব যুগে পৌছে 
দিয়েছেন । 

তাকে এ সম্মান দিতে না পারার জন্তচ আমর! ছুঃথিত, কিন্তু এ সম্মান ত 

সে যুগে অন্ত কারোই প্রাপ্য ণয়। ধরঝং শিশিব যুগে শিশিরকুম।রের শ্রেষ্ঠত্বের 
মত-_-গরিশ যুগে গিরিশচন্দ্র বা অমুৃতলালের উপস্থিতি সত্বেও অমরেন্দরনাথই 

অগ্রগ!মী প্রযেঞক (২০)। তখনকাব ন।ট্য প্রযেজনায় পব কটি দিক সম্পর্কে 

প্রথম সচেতনতা তার মধ্যেই লক্ষ্য কবে উত্তবকালের অনেকে গ্রশস্তি বাকা 

উচ্চারণ করেছেন। ধূর্জটি প্রসাদকেও বলতে হয়েছে “শত ৮783 5. ৪10৩৯, 

শিল্প সাফল্য তাপ করায়ত্ত ভোক বানাই হোক, তার প্রযোজনার প্রতিটি স্তরে 

জড়িয়ে আছে নাটক ও ন।ট)শালার প্রতি গঙীব ভালবাসা এবং প্রচণ্ড আত্ম- 

আগ, যার কাছে সব অপ্রিয় সমালোচনাই--তা সে যতই বিনীত সত্য হোক 

না .কন - কিছুট। আত্মান্থশোচনায় দগ্ধ না হয়ে পাবে না। 

॥ নির্দেশিকা।॥ 
১. 5&& 6506 08151500525 6৮619 1)106 10028 20 01919 958 1২7 ৪3 

৪1] 50805 081 8০. 90501)0 00610) 10661755 21001)52 15011267)) 2 

20705 01 00596610) ০015116180৩ .... 619 01786 55101012800 ৬০11 

০91 00৩ 0176060880০ 5%107659.৮ গোস্ত বাতি । বর্তমান উদ্ধৃতিটি উৎপল 



অভিনয় ১৬৬৩ 

দত্তের চায়ের ধোয়া? পৃঃ ৭১ থেকে নেওয়।। 
২, 0945, 0১112810৩00, 3৩1)100. 01 8061)63 11) 01761010620 0১. 104 

৩, 15105 0101906018 1371181018102,) ৬০1১ 15 0,107, 

৪. 135717011) 72175118521 00010 00170971018 00 617৩ 

15520), 3710 0.১ 7). 7606. 

৫, গপ্রযোঞ্জক' শবেব বাবহাবের স্বপক্ষে [011220600০9 পূর্বোক্ত বই-এ 

নুটি যুক্তি দেখিয়েছেন । প্রথমতঃ, 411)৩1৩ 215 0018৩ 1৩5 01 0815000: 

11) 2. 01)581076 ( 56580 10176060:) £৯1025010 101:50001 ) এবং দ্বিতীয়তঃ, 

2073 28016 2,00001266, 01586 019 [0100505৮009 53 0০ 57011708 

(01৮/8170 [ 006 10129 ] (01 179909501807) 0 00 8200080001৩ [10] 

(017) 197৬/ 072190515 720062 0520 00 2155 06091150 01:501101)8 €0 

(1) 80001. 

৬ ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য £ নাটা প্রধোজন! ও পরিচালনা প্রসঙ্গে মাহষ্ট, 

ন।টা বিষয়ক সংখা! (ডিসেম্বর, ১৯৭৩), পৃঃ ১৮। 

৭। একটি বছুল ব্যবহ্থত ইংবাজী হ্যাগ্ুবুকে গ্রযোজককে খুব সুন্দরভাবে 

জাহাজের কাপ্টেনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন শিজ্জের চাটরুমে 

বসেই সমস্ত জাহাজ পরিচালণা কবেনশ। এজন্য তাঁকে ইঞ্জিন চালাতে, রান্না 

করতে বা যাত্রীদের চিঠি বিলি করতে হয় না। তেমনি গ্রযোজকও নিজে 
সঙ্গীত পর্চালণা, দৃণ্তঠসজ্জা বা আলোক সম্পাত না করেও সবকিছু নাটকের 

প্রয়োজনে বিভিন্ন কুশলীদের দিয়ে করিয়ে নেন। কারণ ভাল সংগঠনের অর্থই 
ত সব কাজ নিজে করা নয়, অন্যদের দিয়ে কখিয়ে নেওয়া । 

৮1 ডঃ সাধনকুমার উষ্ট।চাধা £ নাটকেব রূপ রীতি ও প্রয়োগ, পৃঃ ৩৩। 

»। সবোজ বন্দোপাধায় £ বাংলা উপন্ডাসের কালাস্তর, পরিবতিত ও 

পররবদ্ধিত সং, ১৯৭১, পৃঃ ৬৯-৭* | 

১০) দর্শন চৌধুবী ১ উনবিংশ শতাব্দীর বংলা নাটকে দর্শকের প্রভাব, 
চতুষ্কোণ, অ।যাঢ়, ১৩৭৯, পৃঃ ৩১৪-৩১৫ । 

১১। 'এ সম্পার্ক গিরিশচজ্জের নিঅন্ব উক্তিও শ্র/সনের সমার্থক-_দ্যাজ্রা, 
কথকতা ও হাফ-আখড়ায়ের শ্রোতাদের দেখে দেখে নাটক লিখতে হৃত।” 

( কুমুদবন্ধু সেন £ গিরিশচন্দ্র ও নাট/সাহিতা, পৃঃ ৯৮ )। 

১২। রমাপণত দত £ রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ,.পৃঃ ১০৩। 



১৬০৪ অভিনয় 

১৩। কোন কোন নাট) আলোচক অধ্যক্ষ এবং প্রযোজককে অভিন্ন মনে 

করেন। যেমন নাট্য আলোচক শ্ররীহরীন্দ্রনাখ দত্তের মতে £ “গিরিশ যুগে ঘারা 
অধ্যক্ষ ছিলেন তারাই আজ প্রয়োগকর্ত। নামে অভিছিত। বরঞ্চ তুলনামূলক 

বিচার করলে দেখা যায় অধ্যক্ষের ভূমিকা বিরাটতর ছিল” শ্রীহরীন্দ্রনাথ 
দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 

১৪। 'বাসন্তী', ১৮ই বৈশাখ, ১৩২৮, পৃঃ €৭ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্ীপদ 

মুখোপাধ্যায়ের একটি চিঠি । এ সময় বিভিন্ন পত্র পত্জিকায় এ পত্র লেখকের 
নাট্য বিষয়ক চিঠি ও আলোচনা! দেখা ষেত। 
১৫। “থিয়েটার” ২১৯শে আগষ্ট) ১৯১৪ সংখ্যা। 

১৬। আগ রঙ্গচার্যা ই ভারতীয় থিয়েটার, পৃঃ ১৬৬। 
১৭। দীপক গোস্বামী ঃ নাট্য বিজ্ঞাপন ও প্রচার এবং 'অমরেজ্ন।থ দত, 

চতুক্ষোণ, ঝান্তিক, ১৩৮১ । 

১৮। বাজা ও রাণী”, 'চোখের বালি”, “দশচক্র' (মুক্তির উপায় অবলম্বনে ) 

“জীবনে মরণে (দালিয়া অবলম্বনে ), “অওমানিশী” (শান্তি বলগ্তুনে ) 

«“অকলগ্ক শশী ( দিদি অবলম্বনে )। 

১৯। এ প্রসঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ এবং শিশির কুমারের সময়ে শুধুমাত্র কলিকাতা 
বিশ্ববিচ্যালয্বের একটা তুলনামূলক ছবি নেওয়া যেতে পারে। ১৮৯৭ সালে 

(যে বছর অমবেন্দ্রণাথ থিয়েটাবে যোগদান ককেন ) এনট্র।্দ পবীক্ষা পাশ 

করেন অনধিক ৪,০০* জন ছাত্রছাত্রী এবং ১৮৫৭ থেকে ১৮৯৭ পয)স্ট ৪৯ 

বছরে মোট বি, এ পাশের সংখা। অনধিক ৭,০০। পাশাপ।শি ১৯২০ থেকে 
যদি শিশিব-যুগের শুরু ধবা হয় তবে শুধু এ বছর এনট্রান্স এবং বি, এ পাশের 

ংখ্যা যথাক্রমে অন্থান ১৩,৫০৯ এবং ২,৮*০। 
২০। এ ব্যাপাবে দুজনেরই ( অমরেন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমার) প্রযোজনার 

স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে-- এব দুঙ্জনেই ছিলেন থিয়েটার 

ব্যবসায়ের মালিক, যা এককভাবে গিরিশচন্দ্র কিংবা অমুতল।ল প্রমুখের! 
কেউই ছিলেন না। গিরিশযুগে “থিয়েটার-পরিচালনাক্ম শিল্পীর ভূমিকা গোঁণ 
হ'য়ে গেল, ধনী কর্তৃপক্ষই সর্বেপর্। ”*--বিলাতি যাত্র! থেকে শ্বদেশী থিয়েটার 
(তুলনামূলক সাহিতা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ), পৃ: ৫৯। 

অমবেন্দ্রনাথ দত্তের জীবন ও প্রযোজনা সংক্রান্ত বিভিন্ন তধোর জন্য 
শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্তের এবং দৃষ্টিভঙ্গী সম্পফিত মূলাবান পরামর্শের জন্ত ডঃ দর্শন 
চৌধুরীর খণ প্রবন্ধকার কৃতজ্ঞচিতে ম্মএণ করছেন। 



অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ / স্ণাম রায় 

উন্/বংশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক বাংলা রমঞ্চের চন! থেকে বিংশ 

শতাবীর প্রথম পাদ পর্যস্ত ঝংল৷ নাটামঞ্চ বেদীতলে যে মূল]বান অর্থযগুলি 
নিবেদিত হয়েছে, তার মধো ল্মণীয় একটি নাম.-_ অমরেজ্ুনাথ। নাটাশিল্প 

এবং সেই শিল্পসংক্রস্ত প্রতিটি দিকেই অমনেন্দ্রনাথের কুশলী হন্তের নিপুণ 
স্পশলান্ত ঘটেছিল, সেই সঞ্জীবশী স্পর্শে নবজীবন লাভ ঘটেছিল। শতবর্ষের 

মাহেন্দ্র মুহূর্তটিতে তাই অমপেন্দ্র অ।লোচনা অমরেন্জ্রনাথেব দক্ষতা! ও কৃতিত্বের 

নান। দিকের অ।লোচনা। বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য অমরেন্দ্রণাথের অভিনয় 

জীবন ও অভিনেতা হিসাবে তার মূল্যায়ন 

অমধ্জ্রেনাথের সঙ্গে আওনয় শিল্পের সামীপ্য ঘটে জীবনের অতি প্রতাষে। 

বাড়ীতে বসতে সথের যাত্রার আসর। অন্তঠিহিত শিল্পীমন সেই অভিনরশিল্পে 

নিবস্তব আকধিত হত। শিশুমনের অনুকরণ প্রিয়তা সেই অভিরয় অন্থকরণ 

করত। শিশ্ু-জীবনের অবলর কাটে খেলাধুলায় । শিশু-অমরেন্্রনাথের অবসর 
কাটত যাত্রা-যান্রা খলায়। স্কুল জীবনেও এর অন্যথা হল না। ক্কুলের সময়টুকু 

পার কবে দিয়ে বাড়ীর নির্জন ছার্দে অভিনয় চর্চাই হুল অমরেন্দ্রনাথের আসল 

ক।জ। সং অসৎ? উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে নাটকের বই কিনে চলতে লাগল 

সভিনয় 51) চোরবাগ!নের বাড়ী বদল করে হাতিবাগ।নের বাড়ীতে বাসম্থান 

পরিবর্তন হুতে টার থিয়েট(রের অভিনয় দ্রেখার সুবিধা হল। এর অগে 

“বেলের অভিনয়ও দেখা হয়েছিল। এই সব অভিনয় স্পষ্টতঃ প্রভা!বান্বিত 

করল অমরেন্দ্রনাথকে। আর তার সঙ্গে যুক্ত হল শির্জন সাধনা। পিতৃবিয়োগে 

এ সাধন। আরও সহজগম) হয়ে উঠল। এ সময়ে অ'ভনয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং 

অভিনেত্রীদেরও সংস্পশ ঘটল । ফলে অভিনন্ধ শিক্ষা দ্রুত পরিণতির দিকে 

এগিয়ে চলল । এই সময্কে অমবেজ্্রনাথের চাকুবী প্রাপ্ত ঘটে, ফলে নিয়মিত 

থিয়েটার দেবা স্লত হন [বখ্যাত অভনেতার্দের অভিনয় দেখা এবং ব্যক্তিগত- 

ভাবে তার অনুকরণ ও অনুলরণ, অমগেন্দ্রনাথের অভিনয় ক্ষমতাকে পূর্ণতা 

দন কবেছে। পরিবারের বয়ে যাওয়৷! ছেলেটি খানিকটা সংসার বিচ্ছির, 
নাএকেলডাঙার ৰশানবাড়ীতে সমাজাবচ্ছি জীবনে তন্তুতম কাজ ছিল 

ভবিস্যাতেগ প্রতিভাধন্ু নট-ম্টাদের সঙ্গে নাট্য561। ইগ্ডিয়ান ড্রামেটিক ক্লাব 

স্বপন করে নাটাপ্রযষে(জন। ও নাটাভিনয়কে লক্ষাা দেখে নিয়মিত নাট)5611 



১৬০৬ অভিনয় 

এই ক্লাবের প্রযোজনায় “পলাশীব বুগ্ধ“-এ সিরাজের তৃমিকায় অমরেক্নাথের 
প্রথম অভিনয় । পরে এ ক্লাবের প্রযোজনায় “বিবাদ” নাটকে অলর্কের 

অভিনয় । 

এর পরে বিক্ষিপ্ত নাটাপ্রচেষ্ট!র সমাপ্তি । পেশ।দারী রঙ্গালয় 'ক্াসিকে'র 

প্রতিষ্ঠা করে নাটাজীবনের যাত্র! শুরু । ১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৭ “নল দময়ন্তী'তে 

“নলের ভূমিকা অভিনরে যে যাত্রা! শুরু তা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে গিয়েছে 

জীবনের অস্তিমলগ্র পর্যন্ত । “কসিক+, 'মিন[র্ভা', গগ্রাণ্ড' এনউ ক্লাসিক? 

'গ্রেট স্ত!শনাল' এবং "টার থিয়েট।ব সেই অভিনয় স্মৃতিতে উজ্জল হয়ে আছে। 

অতুল কবৈবন্ত এবং নাম়কোচিত দেহসৌষ্ঠবের অধিকাবী অজন্র নাটকে 
নয়কের অথবা অন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন স|ফল্যের সঙ্গে। 
তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে যাওয়। অর্থহীন । তবে বিশেষ করে বঙ্ছিমচন্দ্র বচিত 

প্রায় সব কাহিনীতেই অমরেক্দ্রনাথ প্রধান ও মুখ। ভূমিকা গ্রহণ করে সুনাম অর্জনে 
সমর্থ হয়েছিলেন । আরও এক ধবণের অভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথ বিশেষ সুখ্যাতি 

অর্জন করেছিলেন সেটি হল 'আলিবাবা? প্রভৃতি গীতিনাট্যের অভিনয় । এ 

এ ছাঁড়া আরও অসংখ্য নাটকে অসংখ্য চরিত্রে অভিনয্ব করেছেন তিনি। 

এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্ে অথবা একই বঙ্গমঞ্ে একই চরিত্র অজঅবার 

অভিনয় করেছেন। সেগুলির তাশিকাদান সীমায়িত প্রবন্ধে সমীচীন নয়। 

কিন্তু কত অসংখ্য চরিজ্রে তিনি অভিনয় কবেছিলেন, তর একটি ধারণ! দেওয়া 

যার। শ্রীরমাপতি দত্ত তীব রচিত “রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ” গ্রন্থে অমরেন্দ্রশাথের 

বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের একটি কবে তালিক। দিয়েছেন। তাতে দেখ! ষায়, 

ক্লাসিক পর্বে ক্লাসিক, মিনার্ভা, গ্রাাণ্ড এবং নিউ ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে অমরেন্দ্রনাথ 

একানব্বইটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। মিন[র্ভার অধঃক্ষ থাকাকালীন সময়ে 

তেরটি চত্ক্রে, গ্রেট স্তাশনালে একুশটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। স্টারে 

চাক্কুরীরত অবস্থায় একান্লটি চরিত্রে এবং অত্বাধিকারী রূপে প্রায় পচ।নব্বইটি 

চরিন্তরে অভিনয় করেছেন । বলা বান্ুলা, এর যোগফল যে কোন অভিনেতার 

পক্ষেই ঈর্ধার উদ্রেক করতে পারে । অবচ, তর জীবনকাল অধিক বিস্তৃত ছিল- 

ন।। মাত্র চল্লিশ বছরের জীবনের মধ্যে সাধাবণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় জীবন শুরু হয়েছে 

একুশ বছব বয়সে । অর্থাৎ এই অল চরিত্র থ্রি অমরেন্দ্রনাথের মাত্র উ'নশ 

বছরের চেষ্টার ফসল । আর এই উনিশ বছবের অভিনয় জীবনে অমরেন্দ্রন'থ 
ষে অভিনয় দক্ষতা দেখিয়েছেন তা” শুধু পরিমাণগত নয়, তার মধ্যে অনেক 



অভিনয় ১৬৪৭ 

অভিনয়ই ঘে গুণগত মান অতিক্রম করেই দর্শকদের শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা অর্জন 

করেছিল, একথা বলাই বাহুল্য । এ সম্বন্ধে বিভিন্ন বাক্রির মস্তবা, পক্ত্রপত্তিকার 

মন্তব্য, অমবেন্দ্রনাথেব এই গুণগত উৎকর্ষের সাক্ষাদ্দান করে। এই সকল 

মন্তব্য আলোচন! করার সময় সঙ্গত কারনেই স্মরণ রাখতে হয়, অমরেজ্্রনাথের 

ংশমর্ধাদা, ব্যক্তিত্ব এবং বন্ধুতসল উদারতা এই সঞ্চল মস্তব/কে প্রভাবান্বিত 

করতে পাবে। কিন্তু তথাপি নিঃসন্দেহে বলা যায় গ্রতাবান্বিত হওয়ার ফলে 

মস্তবো অতিশয়োক্তি থাকতে পাবে, কিন্তু কোন গ্রাভাবই দায়িত্বশীল কোন 

মন্তবো, মিথ্যা!কে সত্যে পরিণত কবতে পাবেনা । তাই এই সব মন্তব্যের মধ্য 

থেকে অমরেক্্রনাথের অভিনীত চরিত্রের উৎকর্ষ উপলব্ধি কষ্টকর হয়ন।। যে 

অভিনীত চরিদ্রগুলি অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ে উজ্জল হয়ে আছে সেগুলির 

মধ্যে অন্যতম *পলাশীব যুছে* সিরাজ, হারানিধিতে অঘোব, “হুরিরাজ” নাটকে 

ভবিবাজ, প্ভ্রমব” নাটকে গোবিন্দলাল, প1গুবগৌরবে?” ভীম, *চন্দ্রশেখর* 

নাটকে প্রতাপ, “সাইন অদ্দি ক্রুশ”-এ মার্কাস এবং “সওদাগরে” কূলীবক | 

পল!শীর যুদ্ধ সিবাজের অভিনয় দেখে স্বয়ং নবীনচন্ত্র সেনই অভিনেতার 
ভনিষ্যৎ উন্নতিব অনিবার্ধতা ঘোষণা করেষান। অমরেক্জনাথ তখন সবেমাক্প 

অভিনয় জগতে অবতীর্ণ হুচ্ছেন। প্পাগুবগৌরধ* নাটকে মহুলায় রীতিমত 

দণীবাবুব সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অয়লাভ করে তবেই অমরেন্জ্রনাথ ভীমের 

ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, এবং সেটি হয়েছিল গিরিশচন্দ্র ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে । প্চন্দ্রশেখরেশ অমবেন্দ্রনাথেব অভিনয়ের দাপটে কেন্ত্রীয় চরিজ্্র চন্দ্র- 

শেখরের অপেক্ষা প্রতাপ দর্শকদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। 

আর 'গোবিন্দলালে'র অভিনয় তে! লোকমুখে কিংবদন্তী হয়ে আছে। তার 

আলোচনায় অনর্থক স্থান অপচয় নিবর্থক। 

অভিনধ আবনের .শষপর্বের অণ্ভনর “সাইন অব দি ক্রশ”-এ মার্কাস এবং 
"সওদ/গর” (1৩757975006 ড৩71০৩)-এ কুলীরকের ভূমিকা । এই সম্পর্কে 

ভূপেন্্নাথ বন্দোপাধ্যায় আনিয়েছেন --“ইদানীং-পাশ্চতা-জগতের শ্রেষ্ঠ অভি 

নেতার অনুকরণে তীহার অভিনয় করিবার ইচ্ছ। হইয়াছিল... 1” পাশ্চাতা 

জগতের শ্রেঠ ঘভিনেতাদের গভিনয়েব প্রভাবে ষে চরিত্র স্থষ্টি ছিনি করেন, তা. 
নিঃসন্দেহে বাংলা রলগমঞ্জে অভিনব এবং অতুলনীয় । এ অভিনয় গুধু পাশ্চাতোর 

অনুকরণ ছিল না, পরশ্চ তোর শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 

অমবেন্দ্রণাথের অভিনয় প্রতিভার স্বকীক্ঘতা। 



১৬০৮ অদ্ভিনয় 

অমরেজনথের অভিনয়জীবন আলোচনার দেখা গেছে, অমরেন্ত্রনাথের 
অভিনয় স্পৃ্হার উন্মেষ অতি বাল্যক।লে যাত্রা-দর্শনে। যাত্রা! দেখে সেই যাআর 

অন্পকরণের মাধামেই তার অভিনয়চ্চ।র স্থচনা। সুতরাং তার অভিনয়রীতির 

মধো যাত্রাধর্মীতার বৈশিষ্ট) থাকবে এটি খুবই ন্বাভাবিক। পরবর্তাকালে 
অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় চর্চার বিকাশ রঙ্গমঞ্চে বিখ্যাত অভিনেতার্দের অভিনয় 

দশনে এবং তার অজ্জসরণে চর্চায় । লক্ষ্যণীয় ষে, প্রতাক্ষভাবে কোন অভিনম়্ 

শিক্ষকের কাছেই তিনি কখনও অভিনয় শিক্ষা করেননি । কিন্তু পরোক্ষভাবে 

অনেক বিখ্য/ত অভিনেতার নিকটই তিনি অভিনয় শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং 

চর্চা করেছেন। যে অভিনেতাদের অভিনয় তিন প্রত্াক্ষ করে পরোক্ষভাবে 

শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তীরা সবাই প্রায় গিরিশচন্দ্রের শিষ্য এবং গিরিশচন্দ্রের 

অভিনয় ধারায় ল।লিত। বাংল৷ অভিনয়ের স্থচনা পর্বে অভিনয় রীতির প্রতাক্ষ 

আদর্শ ছিল মুখাতঃ যাত্রার অভিনয় এবং গৌণতঃ ইংরাজী স্কুলের এযাকাঁডেমী- 
শিরান অভিনয় এবং বিদেশী রজলয়ের অভিনয় । গিরিশচন্দ্র প্রথম যুগে নিজেও 

যাত্রা করতেন । ন্মুতরাং অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় আদর্শের ওপর শিষ্জকাল 

থেকে শুরু করে পরিণত বয়ল পর্যন্ত ষাত্রাধম অভিনয়ই সর্বাপেক্ষা অধিক 

প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই বলা যেতে পাবে অমরেন্জ্রনাথের অভিনয়রীতি 

ছিল যাত্রাধর্মী ব্ীতি। “যাজ্ঞাধমর্ণ কথাটি আমি কোন নিম্দাস্থচক অর্থে ব্যবহার 

করছি না, নিিষ্ট একটি অভিনয়রীতি বোঝাতেই বাবহার করছি। এই সময় 

দুই প্রকার অভিনয়রীতি দেখা যায়,__.একটি প্রতিষ্ঠিত, যাক্রাধমী অভিনয়__ 

গিরিশচন্দ্রের উদ্যোগে; অপরটি প্রবত্তিত, বাস্তবতাধমী, অর্ধেন্দুশেখরের 
উদ্যোগে । অমরেন্্রনাথ ছিলেন গিরিশচন্দ্রেথ মানসশিষা, এবং নিজেও সে 

শিষ্যত্বের কথ! জানিয়েছেন, যদিও প্রত্যক্ষভাবে গিরিশচন্দ্রের কাছে অভিনয় 

শিক্ষা করেননি । এই অভিনয়রীতির মধ্যে থাকে সুরেলা (1১৫৩1০৭1০৪৪) এবং 

উচ্চকণ্ের (171), 216০2) সংলাপ উচ্চাবণ, €%1155810£. এর থেকে 62050001 

প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ, 10:990. 53009£6591018 গ্রেবং 10090. 206101. 

এর উপর গুরুত্ব দান, $28০:০এ৪ এবং জামানত 911550 ধরণে অভিনয় 

আচরণ। অমরেজ্্রনাথ এই অভিনয়রীতিতে অসামান্ত ৫বভবের অধিকারী 

ছিলেন । স্ুর্শন ও আকর্ষণীয় দেহের এই নট ছিলেন অসামান্ত ক£সম্পদ্জের 

অধিকারী। কণম্বর ও আবৃতি তার সম্পদ ছিল, নায়কোচিত চেহারাও 

ছিল অভিনয়ের [দক থেকে অতি মুল্যবান। [5795107) এর অগ্রতুলতা 
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তিনি কঠমাধুর্ধ দিয়ে পূরণ করতে সক্ষম হতেন । 70009 প্রকাশে বিশেষ 
দক্ষতা ছিল এবং অভিনয়ের মধ্যে থাকত 7, 0০:০৩ এবং ৬০৪; অবস্ঠ 
কিছুটা অসমর্থ ছিল 50001559501)-4 এবং 106091160 অভিনয়ে । 

“এঙগালয়”' পত্রিকা অমরেন্দ্রনাথের 'প্রতাপ' (প্রতাপাদিত্য* নাটক) চরিত্র 

অভিনয় সম্পর্কে লিখেছেন £ 

* . ক্লাসিকের গ্রতাপের [10091556010 ও 4৯0061)1032101018 স্থানে স্থানে 

ঠিক হয় নাই। সুরের পরদা অনেক সময় কাটিয়! গিয় ছিল। ক্লাসিকের 
প্রতাপ একনিষ্ঠ অভিনেত৷ নহেন । তিনি শিল্পী বটে পরস্ত তিনি পরিশ্রনী শিল্পী 
নহেন। তাহার 105682] অর্থাৎ স্থক্ষ দৃষ্টি নই, খুণ্টিন।টি পবগুলি সামলাইয়া 

ক্ল।পিকের প্রতাপ অতিনয় করিলে অতুল হুইয়া৷ উঠেন । ***অভিনেতার প্রধান 
সাম্পদ 26150081 119817505095 ক্লাসিকের প্রতাপে যথেষ্ট আছে। ষ্রারের 

প্রতাপ নিজাঁব ও 14০:১30, ক্লাসিকের প্রতাপে 4£১2105811570 যথেষ্ট আছে, 
11০71১:011 কিছুই নাই ।৮*-, 

“রঙগালয়ঃ অমপেন্দ্রনাথের নিজন্ব পত্রিকা । সুতরাং সে পত্রিকায় অমরেন্ত্র- 

নাথের ত্রুটি সম্পর্কে যা লেখ! হয়েছে, সেটি সত্য হওয়াই স্থাভাবিক। 

'অমবেন্দ্রনাথের সুরেলা অভিনয়েও ম।ঝে মাঝে সুরের পরদা কেটে যেত, 

ঝাচনভগী এবং উচ্চারণ সম্বন্ধে অভিযোগ ছিল। [কস্তুতার কঠম্বর ছিল 

উদাত্ত এবং উচ্চ খ্বরগ্রযের। তাঁকে উপলক্ষ) করে রচিত ব্যঙ্গ কবিতার 

অতিশয়ে।ক্তির মধে।ও তার স্বীকৃতি আছে 

“তামার যড় টেচানি আআকৃটিং এর *চাটে ভাঙ্গল করোগেট 1, 

আব য| উল্লেখ কর] হয়েছে সেটি হল অনরেন্দ্রনাথের 73525009] 19£0৩- 

050 । এটি সত্যই অমরেন্দ্রনাথের পুর্ণমাআ্রায় ছিল। তার অনিন্ব্যকাস্তি দেহ, 

উদাত্ত +ঠম্বব এবং উদ্দ(ম আবেগের বহিঃপ্রকাশ, দর্শকদের মোহমুগ্ধ করে রাখত। 

অভিনয়ে গ্রাণশ'ক্ত ছিল অফুরন্ত । 

কিন্তু ঘে নাটকে আবেগ সংহত) অন্তমূথী, 10591150 6%07555108) বেশী; 

[)৩191150 9001017 বেশী, সে নাটকে অমরেন্দ্রণাথের অভিনয় কিছুটা! অসফল। 

অনরেন্দ্রনাথের ঘকলভাবে আাউনীত নাটকের সব নাটক্ই তাই, পৌরাণিক, বা 

এতিহাসি*, বা ক্ত-উ'তহাসিক কিংব। সেই ধরণের নাটক যাতে অভিব্যক্কি বা 

ক্রিয়ার থেকে সংলাপ ও আবেগের গুরুত্ব বেশী। এই কারণেই বস্ধিমচন্দ্রের 

নাউকগুলিতে তর এও স।ফল্য। গীতিনাটে। তার সাফলোর কারণও ওটি। 
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পরবর্তীকালে বখন তিনি বিদ্বেশী গ্রখাত নটের প্রভাবে ও অন্থসরণে 
মার্কাস ও কুলীরকের (31,51০) অভিনয় করেছেন, সেই অভিনয্বের বিবরণ 

দেখে মনে হয়, তিনি শ্রম সহকারে স্থক্ষতা ও ০1511-এর দিকে মনোনিবেশ 

করতে চেষ্টা করেছেন, এবং সাফলাও অর্জন করেছেন৷ যাই হোক, তীর অভিনয়- 

রীতিতে তিনি যে মন্ততম শ্রেঠ অভিনেতা ছিলেন, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ মত- 

প্রকাশে কোন বাধা নেই। 

অমবেন্দ্রনাথের অভিনয় জীবন যে ব্যক্তিগত কৃতিত্বেই উজ্জল, সেটি 

আলোচিত হয়েছে । কিন্তু অমবেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র অভিনেতাই ছিলেন না। 
নাট্যসংক্রাস্ত সকল ক্ষেত্রুই তব কল্য।ণ হস্ত স্পর্শ করেছিল । তাই কেবলমান্র 

অভিনম্বের ক্ষেত্রটিং উপর নির্ভব করে তার অভিনয় কৃতিত্বের বিচার করলে সে 

বিচার সুসম্পূর্ণ হবে না। যান্ুষেব কাজ করাব ক্ষমতা অসীম নয়। কেবল- 

মাত্র অভিনেতা ছিদাবে নাটাক্ষেত্রে তাব অব্দান থাকলে তব কৃতিত্বের যে মূলা 

নিরূপণ হত, নাটাসংক্রান্ত সকল সংস্কাবকাধা এবং নৃতন দিক প্রবর্তনের 

অব্দানের পরিপ্রেক্ষিতে তার কৃতিত্বের বিচাব নিশ্চই কিছু পুথক হবে এবং 

সেইসঙ্গে স্মরণ বাধতে হনে, প্রচলিত অভিনয়রীতি, যেটি ক্ষমতাবান নটের 

অভাবে নিশ্চিহ হওয়ার উপক্রম হত, তাতে তিনি প্রাণদান করেছেন, সজীবতা 

এনেছেন, নাট্যাভিনয়েব ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছেন । অভিনেতা হিসাবে 

অমক্ন্দ্রণোথেব সেই কৃতিত্ শ্রদ্ধার সঙ্গেই ম্মধণীয । 

প্রচারশিলী অমরেন্দ্রনাথ / শিশির বস্তু 

বাংলা পেশাদারী মঞ্চের জন্ম ১৮৭২ জালের ৭ ডিসেম্বব। তাব প্রায় চার 

বছর পবে ১৮৭৬-এব ১ল। এপ্রিল দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে অমরেজ্জ্রনাথেব প্রথম আবি- 

ভাব। মাত্র ২১ বছর বনসে ১৮০৭ খ্রীষ্টান্জে উনি নিজন্য মালিকানায় র্লাসিক 

থিয়েটারের পত্তন করেন । সেই থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত আমৃত্যু উনি কোনো ন! 

কোনো মঞ্চের সঙ্গে মালিক অথব৷ ম্যানেঙ্জার ও নাট্যকার এবং প্রধান অভিনেতা 

হিসাবে যুক্ত ছিলেন । মাত্র ৪* বৎসবের আমুফ্ষালে এবং ১৯ বছরের শিল্পী- 

জীবনে বাংল! থিয়েটারের উর্তিকল্পে নাটঃ)শিল্লের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইনি যে 

অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গিয়েছেন তার তুলনা মেল! তুফর। অমর দত্তের 
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নাট্য প্রতিভার বিভির্ন দিক সম্পর্কে আলোচন। বর্তমান নিবদ্ধর অস্ততৃত্ত নঙ্ষ। 
আমাদের বক্তধ্য এ ক্ষেত্রে অমরেন্দ্রনাথ উত্ভাবিত গ্রচারশিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
রাখার প্রয়াস পবো। 

১৮৯৭-এ আমর দত যখন পাবলিক থিয়েটারে যোগ দিলেন, কলকাতায় 

তখন তিনটি স্থারী মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় চলেছে-বেঙ্গল (১৮৭৩ , হাতিবাগানের 
স্টার (১৮৮৮) ও যিনার্ভা (১৮৯৩)1 কিন্তু কোনো(টির অবস্থাই তখন ভাল 
নয়। তাদের এই দুরবস্থার প্রান কাংণ উপযুক্ত নায়কের অভাব। এযাবৎ- 
কাল নায় রূপে সুনাম কুড়িয়ে এসেছেন, প্রধানতঃ নট-গুরু গিরিশচন্দ্র ঘে।ষ 
(মৃতঃ ১৯১২) এবং তার ছুই কৃতী শিশ্য অযৃতলাল মিত্র (মৃত্যু : ১৯*৮) ও 

মহেজলাল বন্ধু (মৃতু; £ ১৯*১)। গিরিশচন্দ্রের তে। বটেই, অমুত-মহেজ্বও 
তখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। উপযুক্ত অতিনেতার অন্ভাবে ওরা এক রকম বাধ্য 

হয়েই নায়ক সাজতেন, যা সংখ্যা গরিষ্ঠ দর্শকের পছন্দ হতো! না। আব 

আসলে, এই নায়কের অভাবেই বাংলা বিয়নে্টারের দরজায় মে সময় দর্শক 

সমাগম কমতে শুরু করেছে। মঞ্চের তখন বেশ পড়স্ত অবস্থা! রঙ্গালয়কে 

তৎঞালে এই দীণত। থেকে মুক্তি দিলেন ষে দুজন অভিনয় শিল্পী তাদের ন'ম-_ 
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং গিরিশ-তনয় দানীবাবু (নুরেজ্্রনাথ ঘোষ)। ইতিহাসে 

শেষোক্ত মানুষটির পরিচয় কেবলমাত্র অভিনেত। রূপে । কিন্তু নাট্যক্ষেত্রে অমব 

দত্তের ভূমিকা ছিল একাধিক -ে কথা আমণা আগেই বলেছি। 
১৯ শতকের শেষের দিকে বাংলা থিয়েট(রের সেই সামরিক অবনতির যুগে 

নবীণতম মঞ্চাধ্যক্ষ অমপেন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে প্রবীণতম মঞ্চাধাক্ষ গিরিশচন্দ্র 

পর্যন্ত সমস্ত গলালয় পরিচালকেরাই চিন্তা করছেন, কেমন করে অভিনয় শিল্পকে 

ব।চানে। যায়। সমস্টা-সমাধানের আশায় নাট/কাব গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক 

রচনা পিকে ঝুঁকলেন, অভিনয় শিক্ষক অর্ধেন্দুশেখর জোর দিলেন দলগত 

অভিনয় নৈপুণ্যের উপর আর ম্যানেজার অমুঙলাল বনু থিয়েটারের নিয্ম- 
শৃত্খল। কঠে।র থেকে কঠোরতর করলেন। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে এরা প্রত্যেকেই অনন্ত । 

কারো গৌরব লাঘব করাছ না, কেবল বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি--এই ভাবন' 
কারো চিত্তে উদয় হলে! না যে, পণা ঘত উচু মানেরই হোক না কেন, তার 
গুণ।গুণের সংবাদ খর্ঃশাবদের মরমে পৌছে দিতে না পারলে তার প্রয়োজন 

মফি+ কাটতি হুবেনা। ব্যবসার দিক্ থেকে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্বটি 

সেই ধুগে সবপ্রথম উপল[ করেছিলেন অমর দ্বত। তিনিই সবার আগে বুঝে- 
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ছিলেন, সাধারণ মানুষকে থিয়েট|র-মুখী করতে গেলে বিভিন্ন প্রচার মাধাঘের 
মারকৎ তাদের প্রমে রুচির পরিবর্তন ঘটাতে হুবে। শুধু তাই নয়, অন্যান 

করি প...বিজ্ঞাপনের কাজ মানুষের ভিতরের চাইগুলোকে চাগিয়ে তোলা এবং 

অনান্বাদিতপূর্ অভাব বোধ জাগানো” (১)। এই মনস্তত্বিক তত্বও তার 

অজান৷ ছিলনা । আর সেই কারণেই ধর্মের ক্ষেত্রে রামকষ্খ পরমহংসদেবের 

মতো থিষেটার ব্যবসার প্রচারপত্র পরিকল্পনার সময় অমরেন্দ্রনাথের মধ্যে এই 

বিশ্বাস প্রকাশ পেতো, *.**ঠিক যেভাষায় অপরে কথা বলে ও যে-ভাষা বোঝে, 

তাহার সহিত সেই ভাষাতেই কথ! বল! উচিত” (২)। অমর দত্ত উপলদ্ধি 

করলেন, থিয়েট।রকে গণপ্রিয় করতে গেলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র 

ংবাদপত্রে রুটিন মাফিক ছৃ'চার ইঞ্চি বিজ্ঞাপন দিলেই চলবে না। সে বিজ্ঞা- 

পনের প্রকাশ হবে নিয়মিত, আকার-আয়তন হবে বড়ো এবং সবচেয়ে বড়ে। 

কথা যেহেতু “শিল্পের গন্ অনগণ নয়, জনগণেব জন্ুই শিল্প” সেইহেতু বিজ্ঞাপনের 
ভাষ! (তা সে ইংরেজী অথবা বাংলা-__যাই-ই হোক না কেন) ষথেই পরিম।ণে 

আকর্ষণীয় ও সহজ বোধগম্য হওয়া দরকার-__যাতে সাধারণ মানুষ তা বুঝাতে 

পারে। অর্থাৎ অমর দত্তের বক্তব্য ছিল এই রকম: নাটকের প্রকৃতি এবং 

দর্শকদের শিক্ষা-রুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন বিজ্ঞাপনে ভাষা বাবহার করা 
হয়। এ যুগের নাট্যকম্মীর কাছে এ ধরণের চিন্তাধারা নিশ্চই নতুন নয়। 
কিন্ত সেকালে অমবেন্দ্রনাথের এই শ্র্রণীর চিন্তা-ভাবনা! ও প্রচার-পদ্ধতি যে 

অভিনয় জগতে রীতিমত বেপ্রবিক পরিবর্তন এনেছিল এবং তিনি যে 

এ ব্যাপারে তার যুগের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে ছিলেন এবং তিনি যে গ্রচার 

শিল্পের ( এক্ষেঞ্জে বিজ্ঞাপন শিল্পের ) সত্যিকারের পথিকৃৎ কমরণ--তার প্রম।ণ 

মিলবে নীচের কয়েকটি বিজ্ঞাপন --উদ্ধৃতিতে। সমকালীন অন্তান্ত মঞ্চাধাক্ষদের 

প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের সঙ্গে অমর দত্তের পরিকল্পিত বিজ্ঞাপন তুলনা করলে পার্থক্যটা 
সহজেই চোখে পড়বে । অমরেন্দ্রন(থের আগে কি ধবণের বিজ্ঞাপন প্রচলিত 

ছিল তার নমুনা হিসাবে আমরা প্রথমে বেঙ্গল তথা রয়েল বেঙ্গল থিযেটারের 

একটি হা!গুবিল উদ্ধৃত করছি। সন ১৮৯২। মঞ্চকর্তৃপক্ষ লিখেছেন £ 

জীগ্রীদুর্গ। সহায় 
9770308,55 ! 570008,55 | 3১0 007985 ! 

হরিবোল! হরিবোল ! হুরিবোল ! 
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“ন। শন্ত্ গ্রহণাদকৃ$ পরশোস্তস্যাপি জেতা মুনেঃ 
_ পাওুনুন্ুভিরয়ং ভীম্মঃশবৈঃশারিতঃ 1” 

২০১৯, 

31264717087 522 

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার 

০/৮]71২104% হলেও 20 001, ৮29১. 

শনিবার ১৯এ আধাঢ় রাত্রি ৯» ঘটিকার সমস । 

২৮৬৬], 05 9৬80 820601578৬৪ 

18161715-550065800] 5৬০25010115 1৬9 €1)০1021091 10129 

17151৬11১75 94৯0 54 

কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় গ্রণীত সেই সর্বজন গ্রশংসিত 

ংবাদপত্র সমাদৃত 

শনিতুই নৃতন” পৌরাণিক দৃশ্ঠকাব্য 
ভীম্মের শরশযা। 

1015 15 217 500616510128606 0৫ 8175১ 07821202115 

2170 1691)617061)0 ৬/1018000৮ 22171161, 

রাঞ্জকৃষ্ণবাবুর *ভীম্মের শরশধ্যা” বঙগীর সাহিত্য-সাগরের 

একটি অমল" অতু)জ্জল রত্বু বিশেষ ! 

[১710911৬411 :- 

হা) 07205001 06500159 01 00৩ *৬19109] 8958 1” 

ানেতি 01,097 0081957 1 907১010525 ! 

1) 2270%/9-1050 01 0006 23610 ৬/)08 5 

9০077055001] 90110002)011)55 ! 

স্মরণ রাখিবেন ২ 

পঞ্চবীর-বালকের সংগ্রাম-সঙ্গীত ! 

অজ্জুন ও ভীম্মের দ্বৈরথ-ুদ্ধ ! 
শরশষ্যার অপূর্বব দৃশ্ত ! 

বিহুরের অপূর্ব ভক্তি-রস।ত্মক অভিনয় ! 
০0556610105 91,740 01 2858105 8 110910155 

80) 055 13107508195 
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1৫৭৪0120867 1১101017651 

বৃদ্ধ বনধ।মল্শ্রীরাধা কৃষ্ণের যুগল মৃত্তি! 

গোপিনীগণের মধুর সঙ্গীত ! 
০০175131705 42110 102255709 

4১], তি 1 5 02১8001 ঞোান, হত চহহাত2োা০0খি ! 

দৃশ্ঠাপট ও পরিচ্ছদ সমঘ্ঃই নৃতন ও মনোহর ! 
সহদয় নাট্যামোদী মহোদয়গণ! এই বিশাল বশ্বঘাঝে ভীম্ম-লীলা 

দেখিয়া যান, করুণ রসের সহিত ভক্তিরস মিশিয়] হৃদয়কে 

আপ্ুত করিবে--নয়ন মন প্রেমানন্দে পরিপুবিত হইবে । 

বণ 1১৬, ৪00৯5 &76 30 ৮ 1৫ 
পরদিন রবিবার অপরাহ্ন ৬০ ঘটিকার সময়। 

২09৬4১৩1৮71 

বঙ্গ রঙ্গ ভূমির কীতি স্তসত 

প্রভাস মিলন 

তৎপরে সেই সর্ব্বঞ্গন-গ্রশংসিত গীতিবঙ্গ 

মোহ-শেল 

চ21809, 1311)579 7086 9 01461 0101) 1৬050825105 

1৬191729661) 4৯0৮০ (3610061) €901017)10655 3. 15, 0705106116৩ 

[61951177757 0 1191)88৩1 

উপরোক্ত বিজ্ঞাপন পড়ে স্বতঃই মনে গ্রশ্ন জাগে -এই প্রচাবপঞ্জ কাদের 

উদ্বোশ্তে পরিকল্লিত? এব উদ্দিষ্ট কি (দশের সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বল্প শিক্ষিত বা 

অশিক্ষিত অনগণ-ন।, ইংরেজীনবীশ মুগ্তিমেয় শিক্ষিত নাগবিকবৃন্দ 1 আমাদেখ 
মতে, দ্ধি ঠীয় শ্রেণীর মানুষদের কথ! মনে রেখেই তখন এ জাতের ইংবেজী ও 

সাধু বাংলা ভাষ। মিশ্রত বিজ্ঞাপন রচিত হতে।। 

এধার পরপর উদ্ধৃত করি ১৯** সালে ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রদত্ত স্টার 

ও মিনার্ভার দুটি বিজ্ঞাপণ । “স্টেটস্থ]ান” তধনকার দিনে শ্বেতাঙ্গ এবং অ-শ্ে গা 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান সংবাদপন্তর। এই পত্রিকার প্রচার সংখাও 

ছিঙ উল্লেখধোগা। আর সেই কারণেই বোধহয় মঞ্চ কর্তৃপক্ষ কাগজটিতে 

বিজ্ঞাপন দিতেন; এবং 'স্টেটস্মাান”ও নিয়মিত এদের অভিনয় সমালোচন। 

প্রকাশ করে ধর্শকানুফুলা বৃদ্ধি প্রয়াস দখাত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য 
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--বে দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত শ্বথব। স্বপ্প-শিক্ষিত. সেখানে ইংরেজী 

ংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়।ব একটি মাত্রেই উদ্দেস্ট, ইংরেজী!নবীশ দর্শক আকর্ষণ 
করা। এবং তা-ও অতাস্ত নিরুত্তাপ ও গতানগতিক পদ্ধতিতে । যাতে 

শিক্ষিত দর্শকর্দেরও বিশেষ আগ্রহ জাগে না অভিনয় দেখার। অর্থৎ এখানেও 

দেখছি, ক্রেতাকে উদ্বদ্ধ করাব পক্ষে বিক্রেতার ত₹ফ থেকে একাস্তিক কোনো 

প্রয়াস নেই, যাকে অকুঞ্ঠ-চিত্তে অভিনব বলতে পারি। অথচ এতিহাসিক 
কাবণেই ব্যাপারট। সে সময় খুব প্রয়েজনীয় ছিল। যাই হোক, এবার সংব।দ- 

পত্রে মন দিই। ২৮ এপ্রল ১৯** তাবিধে “স্টেটস্য্ান” পত্রিকার প্রমোদস্তভে 

দেখা যাচ্ছে স্টার থিয়েটার বিজ্ঞ/পন দিচ্ছেন এই বলে £ 

00২ ঠা) [২6-0৮াবানিতে 1 বাি। [01২45 1 

০7/1২ ]77172/21২1 

বাহ ঘা খাোরণ 

92101138559 86 280) ১0011, 209 7১৮, 

চ1131 1১০1 10177021006 01 & 71102 1551] 1305675 িত৬। 

071£11)91 1012072. 

£08057৮-8ঞটানতি। 

07২ 77101091512 091 

[২০-১8117050, 10519 0৩001260, 1551)15-8101)01566160 

271)0 1151)660 ৮111 10160070105) 00০ 117620৩ 

৬/)]1) %/৩ 19019, 70159610016 ৪00৮6] 

৪10 2০918€019 51.6০6201৩, 

৩ 099, 3787078%, 26 0810016-1161)0, 

চ২19175 4 51104 20 88৬0 28 ! 

৯0177478140 90555 201508261 

&ঁ সময্বকার মিনার্ভার একটি বিজ্ঞাপন । প্রকাশিত হয়েছে এ “স্টেটস্মযান, 

পত্রিকাতেই ২৩ জুন ১৯০০ তারিখে । ধা লিখছেন-_. 
00০4. ! 00762! 

[7175 9533101)5 ০0101) ৪৫ 

"1! 'নুটি 2 ৬/৯172478) 

6, 878700 5 ছাতা, 

01 5877071310৬ এত 23২19, ] 0খো, 20 2.4. 
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%/111% 301)012 (001701)0678 

১৮3০1 

[01810801550 109 (58151) 0012010061 0150517 2709 01556৫ 

05510980018 01 05915110650 2105063, 

920970021 0৯5 05 091)08৩ 

911 9170, 101100011 10598 

10758565 21১0 9061১61% ৪11 009015 810. 02150, 

[85111017% 000101151715 00105 12, 

বাব 0 0 ৬/027 01 1275 5705 

4 171৩ 1176511506021 200. 505009০0122 0০০0! 

621 0189, 90095) 21 7-30 10. 

15 + 

]21)8 ১১:90 111500101 10951 

চ380051)8 ০০3 00 0510035 

০10০ 100110৬/60 109 17314৯1 ৮01, রর 

ব. 11২04, 0০. 0. 0519091), 

(0361625] 9001001, 1৬1217901, 

সবশেষে আসি অমরেন্দ্রনাথের কাছে। সংবাদপত্র থেকে নয়, হ্যাগুবিল 

উদ্ধত করে দেখানোর চেষ্টা করি তিনি কিভাবে সাধারণ মানুষকে মঞ্চের দিকে 

টানছেন। কীুন্নিবার তার ভাষার আবর্ষণ শক্তি! কী অভিনব তার প্রচার 

পরিকল্পন!! 

শ্ীশ্রীগুরুপদ ভরসা 

০1 /৩১৩। ০ 
£)4165২০0ং 81২1110/1 

আমাদের বাজনা রাজ। সপ্তম এওয়ার্ডের জম্মতিথি উপলক্ষে 

মহা সমারোহ কাণ্ড !! 

রঙ্গালয়--পত্রে পুণ্পে পতাকায় ও আলোকমালায় অপূর্ব শ্রীধারণ করিবে। 
সন্ধ।৷ ৭০ আড়ে সাতটার সষয় বাজী পোড়ান হইবে তৎপরে অভিনম্ব আর্ত হইবে 



অভিনয় 5 

510৮২19]7য0 ৮7২007২8114 111 
অতাশ্চর্য শায়োজন!! আশাতীত--ধারণ।তীত-_কল্পনাতীত |! 

অনুষ্ঠানের চরমোতকর্ষ |! 

ক্লাসিক থিয়েটার 
শনিবার ২৩শে কাণ্তিক ১৩০৮ সাল রাহি ৭০ 

92087059, ৮৩ 908 বি ০৮০০০০৩৪ 1901, 26730 008, 

আনন্দ কল্লে!লের শ্রিধার! !! 

বাৎসরিক বাজীর আমোদ? 1 

প্রথমে নানাপ্রকার প্রীতিগ্রদ স্রন্দর__নয়ন বিমোহন 

বাজী! বাজী || বাজী !! 
ফরমাস্ দিদ্বা, অদ্ভুত কৌশলে, আপনাদের জন্য প্রস্তুত করান হইয়[ছে। 

চা ৬/0875 10 00১48108802 নালা 006 21329 / 

হুলুস্থুল ব্যাপার! হৈহৈরৈরৈ!! 

কত টাকা এই উদ্যোগে ব্যয় কর! হইয়ছে--চক্ষে দেখিলেই বুঝিবেন |! 
সকলই আপনাদের তুষ্টির জন্ট ! 

পরে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃ নাটকাকারে বস্কিমচক্দ্রের 

ভ্রমর 

দুঃখিনী পতি প্রেম বিরহিনী “ভ্রমর” !! 'রোহিনীর শোচনীয় পরিণাম |! 

বারুণী পুফরিণীব মনোরম দৃশ্য |] 
সর্বংশষে হাসির চটক-প্রেমের ফাটক-মধুব লহর-ভাবের সাগর-- 

চক্ষুর্দান 

65005, 9817097 2102 95100161151) 

পরদিন রবিবার সন্ধার পর আরস্ত। 

১। শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ গ্রণীত কৌতুকপুর্ণ পৌরাণিক গীতিনাটা 
৬132৮ । 
৬3৪৮! অভিশাপ 
৬75/১৮ | 

নৃতা-গীতে" ফুল্লহার !! রমিক-রসিকার নুষমাধার [| 

%/01৭1081২6101, 701971,8% 0৮ &1ি% ৮001 

0 যান 57802 



১৬১৮ অভিনয় 

রজগমধ্চে অপুর্বব ফোয়ারা,-গতধারে লাপ-নীল সবুজ জল ঝরিতেছে 
চমত্কার-_-মনোমুধকর!! 

রমণীব প্রেম-ফাদে পড়িগ্না, (দধতারও যে দুর্দাশ গ্রন্থ হয়েন,_-তাহার উজল প্রমাণ ! 

নারী প্রেমাকাজ্বীগণ ! এস দেখিয়া যাও !! বুঝি সব কিন্তু করি কি? 

২।. শ্রীঘমরেজ্নাথ দন্ত প্রণীত চির-নৃতন সামাজিক নক্সা 

গুপ্তকথ! 
কেয়াবাৎ নাচ--পরিপটী ছাচ ॥ 

কেম়বৎ গাশণ যেন কোয়েলার তান !! 

পোষাকের ছট1-বিশ্লীর ঘট1!! 

রগবগে বোলচাল-_নিমকৃহারাম বান্গল্।! 

এই রাত্রের জন্য 'গুপ্তকথা'র গীতাবলী প্রোগ্র/মে মুদ্রিত করিয়া 
দর্শকবৃন্দকে বিতবণ করিব। 

পপ পপ পপ 

1৬, ০0১৮], / 
1. 1, রা বায়ক্ষোপ 3105007%5 ! 

নূতন নৃতন ছবি,-জেজোময় ফেন প্রভাতেব ববি !! 

পরিফার-পরিচ্ছন্র,-_- অন্ধকারে আচ্ছ্ নহে! 

যুদ্ধ বিগ্রহ-রক্তারক্ি-ঘব পোড়ানো-জলে ভোবা-জাহ।জ ওড়া__ 

গুপ্নুপ্রেম-লাঠালাঠি-খুন-হাজিঠাষ্রা ইত্যাদি সব রকম আছে! 
'রয়েল বায়স্কোপের' ছবি অতুলনীয় | 
০০01৬ ০00 ঠা 11, 

১নং কর্ণওয়।লিস্ স্ট্রীটস্থ, সর্বজন বিদ্লিত হিন্দুর আনন্দ-আশ্রম-মহৎ- 
আশ্রমে আমাদের সকল শ্রেণীর টিকিট বিক্রয়ার্থ গ্রস্তত থাকিবে । আমাদের 

পল্লীগ্রামবাসী বন্ধু-বান্ববদীগের সুবিধার অন্তই আয়োজন । 42915 ০০ 

ূ 7০. ঘ. 105 

7116/8(6) 
1), 10৩ - 308170655 112709657- 751817) 815015100৩ 17685, 0810965, 

£৯* বব, 0866 81708867, 



অভিনতু ১৬১৯ 

উপবোক্ত বিজ্ঞাপনের ভব, ভাষা ও উপস্থাপন থেকে স্পইই বোঝা খায়, 

সাধারণ খাগ্্যকে মঞ্চাভিমুখী কথাব উদ্দেখ্ে শমধেন্্রনাথ থে কোনো পন্থ। 

অবলম্বনে প্রস্তুত আছেন। এই মনোভাবের মধা দিয়ে ষে আপোষকামী 

চিন্তাধারা ও বাস্তববুদ্ধিব প্রকাশ ঘটেছে, মঞ্চকে বাচাবার জগ্তে এঁতিহাসিক 

কারণে তার প্রয়োজনীয়তা অতাধিক ছিল। 'একালে অনেকের দৃষ্টিভঙ্গিতে 

ব]পারট! যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পসম্মত বলে মনে না হলেও, সমকালীন সামজিক 

পরিবেশ এবং মঞ্চের দুববস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিবপেক্ষভাবে বিচার করলে আমবা 

অবস্তই অমব দত্তকে তার দূবদণিতার দরুন সাধুৰ'দ জানতে বাধা হুবো। বাংলা 

থিয়েট(বেব কৈশোরকালীন সেই দূর্গতির সময় অসাধারণ বাস্তববাদী দৃটিভজি, 
অতুলনীয় উদ্ভাবশী শক্তি ও অফুবস্ত উদ্যমশীলতা নিয়ে অমকেন্দ্রনাথ যে সেদিন 

্রণকর্তার গৌববময় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বঙ্গালয়কে স্থায়ী প্রতিষ্ঠ। দেওয়াব 
কাঞ্জে সফণ কাম হয়েছিলেন-- এই 'অনিবার্ধ সত্য 'মাজ অস্বীকার করার উপাস্ব 

নেই । 

কেবল বিজ্ঞাপনের ভাব ও ভাষাই নয়, হ্যাগুবিলের চেহাবাও পাঁলটে 
ছিলেন তিনি। এতদন শ্কিষ্ট কাগজে এক রঙা কালিতে যা ছাপা হতো, এখন 

থেক্ষে উৎকৃষ্ট আইভরি ফিনিস্ রভীন কাগজে তা মুদ্রিত হতে লাগলো! । উপহারের 

মাখামে দর্শক আকর্ষণেব রেওয়াজ বাংলা থিয়েটারে বহুর্দিন থেকে প্রচলিত ছিল, 

অশর দত্ত তাকে নতুনত্ব আনলেন পুস্তকবিতরণেব স্ত্বে। প্রতিঘবন্বী রঙ্গালয়ের 

সঙ্গে প্রতিষে।গিতায় তিশি স্বরচিত এবং মাইকেল মধুস্থদন, গিবিশচন্দ্র প্রমুখের 
লেখা গ্রন্থাৎপী উপহার দেন। তাঁর এই ক'জের ফলে নাটাগ্রস্থেরও কিছুটা 

প্রচার হয়েছিল । সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছিল সাধারণ মানুষের নাট্যানুর!গ। 

মঞ্চের জনপ্রিয়ত' বৃদ্ধির জন্য "অমরেন্দ্রনাথ “অভিনেতৃ কাহিনী নামে সমকালীন 

বিখা।ত নটনটাদদের একটি জীবনী-সংকলন প্রকাশ করেছিলেন । এ আতীয় গ্রন্থ 

আমাদের দেশ ই'তপুধর্ব রচিত হয়নি । 

কন্তু এক বাহ! প্রচারশিল্পেব চরম উতৎকর্ষতা-লাভ ঘটেছিল নাটা- 

সম্পফিত পত্রিকা এরঙ্গালয়*-এব প্রকাশনায়। বাংলা ভাষায় প্রথম নাটাপত্রিকা 

'কজ।লম? আঅরেন্দ্রনাথকে ইতিহাসে এক অনন্ত কৃতিত্বের অধিকারী করেছিল । 

ইংরেজী ও বাংলা সং দ এবং সাময়িকপত্রের অভিজাত সমস্ত থেকে বাংলামঞ্চ 

এসে ঈডাঙ্লো যেন সাধারণ মান্তষের একেবারে মাঝখানটিতে । সব আন্দো- 

লনের মত নাট) আন্বেলনেরও মুখপত্র দরকার, এই সতাটি সর্বপ্রথম উপলব্ধ 



১৬২০ অভিনয় 

করেছিলেন দূরদর্শা অমর দত্ত। 'রঙ্গালয় সেই দূরদশিতারই কলশ্রুতি। রঙ্গা- 
লয়ের কল্যাণকামী এবং দর্শকদরদী অমরেন্দ্রনাথের সেই অভিনব ও বৈপ্রবিক 

প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করেছেন রমাপতি দত্ত এই বলে £ 
১৯০১ থুষ্টাব্দের আর একটী ঘটনার উল্লেখ না! করিলে অমরেন্দ্রনাথের 

আবনকথা একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকিয়৷ যায়। সেটাপ্রঙজগালয়” পত্রিকার 
প্রকাশ । *** তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়। র্লাসিক ধিয়েটাঝ হইতে “রজালয়” নামক 

এক সচাহিক পত্র বাহির করেন। ইহাব পূর্বে যদিও ধনিক, সাঞ্ু/ছিক, 

মাসিক গ্রভৃতি সাধ ৭৭ সংব দপজ্জে নাট্যশালার যতকিঞ্চিং আলোচনা করা হুইত, 

৩ৎসন্বেও নাট্যশ।লাব মুখপত্রন্বৰপ কোন সংবাদপত্র ছিল না। সংবাদপত্র 

অভিনয়ের গুণ1গ৭ বিচার করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন_-তাহ!তে নাটাশালা-সংক্রাস্ত 

বাদি বা বিস্তৃত আলোচনা স্থান পাইত না। অমরেন্দ্রনাথ এই অভাব 

দু্ীকরণ-মানসে “রঙ্গালয়” প্রকাশ করিতে সন্ল্প কবিয়া, তাহার অনুষ্ঠানপত্র 

বাহির করিলেন । উহার প্রথম1ংশ আমরা নিয়ে উদ্ধত করিলাম £ _ 

নান/বিধ কারণে প্রায় সমস্ত বাঙ্গল৷ সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের কেঞ্প- 

দৃষ্টিতে আমরা পড়িয়াছি। তাহাদের নিকট উৎসাহ পাওয়! দূরে থাক, প্রতি 
পদে পদদলিত হইবার আশঙ্কা! যদ প্রয়োজন হয়, উক্ত মহাত্মাগণের মনো- 

বিরাগের কারণ, আমর! পঞ্জে পত্রে ছত্রে ছত্রে পরে প্রম।ণ করিব। আপাততঃ 

স্বানোপযোগী হইবে না বলিয়া! বিরত হইলাম। 

অনেকে সংবাদপত্রে রঙ্গভূমব অভিনয় সমালোচনা পাঠ করিয়। দোষ 
গুণের সতা।সতা বিচার করেন! হয়ত কোনও সম্পাদক লিখিয়াছেন,_-“অমুক 

স্থানটী ভাল ভয় নাই।”--কেন ভাল হইলনা,_-মন্দ কোনখানটায়, এবং 

শোধন করিয়াই বা কিরূপ হইবে*_ সে সকল কথা কেই বা বলে, আর কেই 

শোনে! অথচ আমাদের এমন কোন উপান্ন নাই, যাহার দ্বার! প্রতিবাদ চলে 

সে অভাব দূর কবিবার অন্য, এবং বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চসমূছ সর্ববসাধাবণে উপকার কি 

অপকার সাধন করিতেছে, তাহাও বিশিষ্টুরূপে বুঝাইবার অন্য,--আরও কি 

করিয়। অভনয্ব করিতে হয়ঃ-কিরূপে শিক্ষায় উচ্চ অঙ্গের অভিনেতা হওয়। 

যায়,-রঙ্গালয়ের উন্নতি ব। অবনতি ইত্যাদি ইত্যাদি বন্ুবিধ বিষয় পর্যযালো চন! 

করিবার উদ্দেশ্যে, রেজালয় নামক সাঞ্চাহছিক পত্রিকা নিয়মিতরূপে 'ক্ল।/সিক 

ধিয়েটার হইতে প্রকাশিত হইবে” । 

অমরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ' রঙ্গালয়'* প্রায় চারি বৎসর সগোরবে পরিচালিত 
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হইয়! বিশেষ কারণে উঠির। যায়। তিন এই পত্রিকাধানি চালাইতে ও ইহার 
বহুল প্রচারের জন্য বহু স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন। সকলেই যে বাবসা করে, 
তাহ! লাভের জন্যই করে। অমরেক্দ্রনাথ কিন্তু লাভের আশান্স খবরের কাগজের 

বাবসা করেন নাই । তিনি বজীয় নাটাশালার মুখপত্র স্বরূপ “রজ।লয়” সংবাদ- 
পত্র বাহির করিয়া, ইহাতে ষে খবচ পড়িত, তাহা অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে 

ইহা বিক্রয় করিতে লাগিলেন । ভাল আইভরি ফিনিস্ কাগজে ইহা ছাপা 

হইতে লাগিল, ভাল আর্ট পেপারে মুদ্রিত স্ুপ্রসিদ্ধ অভিনেতৃবর্গ কর্তৃক 

অন্ভলীত নানা নাটকের ৃষ্)স্তর্গত ছবি প্রতি সংখ্যায় এক একখানি করিয়া 

বাহির হওয়ায় অমরেক্দ্রনাথের ছবি ঘরে ঘরে রক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে 
প্রতি সংখা।য় খরচ পড়িত ছয় পয়সা কিন্তু গ্রহকগণ মাত্র ছুই পয়সা মূল্যে ইহা 
পাইতেন ও ইহার ঝাধিক মৃল্য মাত্র আড়াই টাকা ধার্ধা কর হুইয়াছিল। এক্প 

অল্পমূল্য এত ভাল কাগঙ্গ ইহাব পুর্ব্বে কেহ কখনও পান নাই। “রঙ্গালয়” 

প্রকাশিত হইতেই বঙ্গদেশে একটা সাড়া পড়িয়া গেল --নাট)জগতে একটা 

যুগান্তর উপস্থিত হইল । ন্ুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার 

সম্পাদক নিষুক্ত হইলেন ও গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদ প্রসাদ, ঘিজেন্দ্রলাল, অমরেক্দ্রনাথঃ 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যবথীগণের রচিত গুচিস্তিত প্রবন্ধ, মনোরম গল্প, হৃদয়গ্রাহী 

কবিতা প্রভৃতি সম্বলিত প্রথম সংখ্যা, ১৩*৭ সালের ১৭ই ফাল্গুন, ইংরাজী 
১ল] মাচ্চ, ১৯০১ শুষ্টাব্র, শুক্রবাে প্রকাশিত হইল, (৮ই ফেব্রুগারী, ১৯০১ 

খুঃ রঙগালয়ের প্রথম সংখ্য। প্রকাশিত হুইবে বলিয়া অনুষ্ঠানপত্রে বিজ্ঞাপিত 

হইয়[ছিল, কিন্তু মুদ্রাঙ্কণ কার্ধ) শেষ করিতে ন' পারায়, ১লা মাচ্চে এ সংবাদ- 

পত্র প্রথম প্রচাবিত হয়। ) একনপ অঠিনব সংবাদপত্র পাইয়া ঝঙ্জালীরা দলে 

দলে মহ। আগ্রহের সহিত "রঙগালয়” লইতে লাগিলেন। সেষেকি আগ্রহ, 

কি অন্থরাগ, তাহা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্ঠে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। প্রতি 

সপ্তাহে প্রঙগালয়” বাহির হইবার দিন, ক্রেতারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে আসিয়া 

হকারদেব নিকট হুইতে কাগজ নগ? কিনিতে লাগিলেন ; পাছে শেষ হইয়া যায়, 

এই ভয়ে সকলেই আগে লইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন এবং তখন একন্পপ কাড়া- 

কাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত। ইহার আরও গ্রাহক বৃদ্ধির নিমিত্ত অমরেন্দ্রনাথ 

এই নিয্ম কবিলেন যে, "রঙ্গলয়ের'” গ্রাহক মাত্রেই “অমর গ্রন্থাবলী””, পগিরিশ 

গ্রন্থ বলী” প্রভৃতি বিবিধ পুস্তক উপহার পাইবেন। কলে গ্রাহক সংখ্যা এতদুব 

বন্ধিত হইল যে, কোন কোন সংখ্যা পুনঃমুদ্রিত'করা সত্বেও, পুবাতন সংখ্যাগুলি 
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নৃতন গ্রাহককে সরবরাহ কর! অদভ্ভব হইয়া দীড়াইল। অমরেন্দ্রনাথ “্রঙজালয়” 

মারফৎ ভাবী গ্রাহকদের জানাইয়৷ দিলেন যে, 'ফাইল+ পূর্ণ করিরার জন্য 
পুরাতন সংগা যোগাইতে তিনি অক্ষম, সুতরাং যিশি যখন গ্রাহক হইবেন, 

তখন হইতে এক বৎসব কাগজ পাইবেন । এতদ্ সত্বেও তিনি কিছুকাল পরে 

“এল[লযে” বিজ্ঞাপন দিলেন যে,---“ আমরা রঙ্গালয়ের গ্রাহক সংখ্যা এক লক্ষ পুর্ণ 

করিব; এই নিমত্ত আমরা নিয়ম করিলাম যে যা খই সময় হইতে রঙ্জালয়েব 

গ্রাহক হইবেন, তিনি একরাত্রি বিনামূলে) ক্লাসিক ধিফ্সেটারে অভিনয় দেধিতে 
পাইবেন * তখন ক্ল।সিক থিয়েটার বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ থিয়েটার । স্ুতর।ং 

এইরূপ বিজ্ঞাপন বাহুর হইতে, বাঙ্গালী মহলে একট] হৈ চৈ পড়িয়া গেল ও এই 

নিমিত্ত আবও শত শত ব্যক্তি ইহার গ্রাহক শ্রেণীতূক্ত হইলেন । “্রঙগ।লয়” 

মহাসমারোহে ও পুর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল” (৪)। 

চার বছর পরে নানা অস্থবিধার ফলে “রঙ্গালয়” বন্ধ হয়ে গেল বটে কিন্তু 

এইটুকু সময়েব মধো সে দশক্ষদের যথেষ্ট পরিমাণে নাট্য সচেতন করে তুলেছিল। 

যার জন্য কিছুদ্দিনের ব্যবধানে অমরেন্দ্রনাথের মনীষ। পুনবায় নিয়ে।জিত হলো এ 

ধরণের পত্র গ্রক1শনার ব্যাপারে । এবারে নাট্যমন্দিৰ+ (৫) নামে আবো উন্লত- 

মালের মাসিক পত্র প্রকাশ করলেন তিনি, সিবিয়।স ন।ট/পত্রিকার ক্ষেত্রে ষেটি 

আমাদের দেশে পথিকুং! ধনাট]মন্দির'-এর মাধামে «স যুগে অমর দত্তই প্রথম 

চ্ষ্ট! করেছিলেন দেশী-বিদেশী থিয়েটারের নাট)৮চ1 সম্পর্ক দেশবাসীদের অবহিত 

করতে, চেষ্টা করেছিলেন তত্বসমুদ্ধ সুরচিত প্রবন্ধ মারফৎ নাটাকলাব বিভিন্ন 

অঙ্জর সাথে দর্শকরা ঘাতে পরিচিত হয়, চেষ্টা করেছিলেন এদেশের ও ওদেশের 

নট-নটাদেব শোভনমুন্দব আলোকচিত্র গ্রঝ।শ বণে অভিনয় ব্যাপাবে নাট্যামোদী- 

দের কৌতুহলী করে তুলতে । এক কথায়, সত্যিকারের সিরিয়াস পর্শকক গডে 
তুলতে চেয়েছিশেন অমরেন্দ্রণাথ--যাব! বাংলা মঞ্চকে স্থায়িত্ব এনে দেবে। এই 

প্রসঙ্গে প্রথম বর্ষেব “নাটাম/ন্ধব*+- প্রকাশিত কয়েকটি রচনার উল্লেখ করি ঃ 
প্রনন্ধা ২ 'নাট্যকার*_-গ্িরিশচন্দ্র ঘোষ, 'রজলয়ের উন্নতি ও অবনতি,--ক্ষীরোদ- 

প্রসাদ বিদ্াবিনোদ এবং “রভূমি ভালবাসিলাম কেন 1--মনোমোহন গোস্বামী 

(শ্রবণ ১৩১৭), 'নানাদেশীঘ নটাযশালা”পাচকড়ি বন্দ্োপাধায় ( ভাত্দর 

১৩১৭ ), “প্রাচ্য ও প্রভীচ্য রজালয়ে'-আধিক তুলনা-_বীরেন্দ্রনাথ রায় 
( আশ্বিন ও কাণ্তিক ১৩১৭ ), “সম্পাদক*-_ গিবিশচন্দ্র ঘোষ ( অগ্রহায়ণ ১৩১৭ ) 

“বহুরূপী বিদ্যা” ও “কাব্য ও দৃশ্ত'--গিরিশচজ্জ ঘোষ এবং 'গৈরিশি ছন্দ" -- ভৃপেক্- 
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নাখ বন্দোপাধ্যায় (পৌষ ১৩১৭), 'নাটা-দাছিত্যে নবীনচন্ত্র' -আমরেজনাথ 

দত্ত (মা ১৩১৭), “আমাদের নাট/শালা'-'ললিতমোহুন, চট্টোপাধ্যায় 

(ফান্তন ১৩১৭) এবং 'অভিনম্ব ও অভিনেত।'- গিরিশচন্দ্র ঘোষ (চৈত্র ১৩৯৭ ) 
শ্বৃতিকথা £ *আমার নাট্যজীরনের আরস্ত'--দ্বিজেন্জলাল রাস (শ্রাবণ ১৩১৭ )। 

সম।লোচনা £ দনাট্য-গ্রসঙগ - ভূপেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মাঘ ১৩১৭) এবং 

“নৃতন নাটক'__অমরেজ্ুনাথ দত (ফালন্ন ১৩১৭ )। নাটিকা £ 'রত্বাবলী'__ 

অযুতলাল বস্থ--অনৃদ্দিত (শ্রাবণ ১৩১৭ ) 

উপরোক্ত তালিকা গ্রমণ করছে অভিনয় সম্পর্কে অমর দত্তের আস্তরিকতা 

ছিল কত গভীর। মঞ্চকে বাচাবার জন্য, কে স্থারিত্ব দ্েওঘার জন্ত, সেই সঙ্গে 

দর্শকদের “শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্/ তার কী এঁকান্তিক গ্রচেষ্ট।! আর 
এ-সবই তে৷ গ্রচারশিল্লের লক্ষ্য ! 

কেবল সমকালীন দর্শককে তৈরী কর! নয়, পরবর্তীকালের নাটাচর্চাকেও 

প্রভাবিত করেছে এই পত্ররকা। “নাট্যমন্দির"এর উত্তরস্থ্রী রূপেই ধেন বাংল! 

১৩৩১ সালে আবিভূত হরেছিল 'নাচঘর”। (৬) দর্শকরুচি গড়ে তুলে মঞ্চকে 

অনপ্রিয় করার কাজে 'নাচঘর+-এর অখ্দান একালের নাট্যামোদীদ্দের অঙ্জানা 

নয়। অমরেক্দ্রনাথ 'নাট্যমন্দির'-এর মাধামে ষে ভিত্তি স্থাপন ঝরে গিয়েছিলেন, 
পববর্তীকালে তারই উপর ইমারৎ গড়েছে নাচঘর, শিশির", 'বাউল।” *নট- 

রাজ+, “রঙ-দর্শন', “বল রঙ্গালয়+ প্রমুখ অসংখ্য পত্র-পত্রিকা । বস্ততঃ, ১৯২৩- 

২৪ খ্রীষ্টাব্দে 'আট থিয়েটার” ও “নাট]মন্দির' ( শিশির-সম্প্রুণায় )-এর আবির্ভাব" 

স্থুক্সে আমাদের দেশে যেন মঞ্চ-পত্রিকার জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। এদের 

অবিশ্রান্ত লেখনীচালনার কলে দর্শকরা তখন পূর্ণমাত্রায় নাট্যসচেতন | অজশ্র 
প্রতিবন্ধকতার মধ্যে অমর দত যে তরুটি গ্রতিষ্ঠ। করে আমৃত্যু সয তনে লালন 
করেছিলেন সে সময় তা মহীরুহের আকার ধারন করেছে। বাংলা মঞ্চের 

স্থায়িত্ব জম্পর্কে তখন চরম নৈরাস্টুবাদীর মনেও কোনে! সন্দেহ নেই । অম- 

রেন্দ্রনাথের বিবিধ গ্রচারমাধ্যমের অন্ততম প্রধান অঙ্গ ছিল নার্ট্যপত্রিক৷ প্রকাশন 
আর তার এই প্রচেষ্টাই সর্বাপেক্ষ! ফলগ্রস্থ হয়ে বাংল! থিয়েটারকে 
গৌরবময় প্রতিষ্ঠা এনে |দয়েছে। 

জীবনের গেষ গাধার তিনি কিছুদিনের জন্তু আর একটি পত্রিকা প্রকাশ 
করেন, যার নাম-বির়েটার। অনমরেন্্রনাথ তখন স্টারের শ্বত্বধিকারী। 

'দিয়েটা4-এর উৎ্পতি, বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে রমাপতি দত জানাচ্ছেন £ 
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“০১৯১৪ খৃং জুলাই ঘ।সে তিনি 'খিয়েটার? নামে এক সাগাছিক পঞ্জিঝ। 
প্রকাশিত ফরেন। স্টার খিয়েটারের শনি ও রবিবারের হ্যাগুবিল তুলিয়া দিয়া 
ও তৎপরিবর্তে 'থিয়েট।র' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় তাছ। মুদ্রিত করিয়া, ১৯১৪ খৃঃ 
১*ই জুলাই ইচ্ছার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং বিনামূল্যে জনলাধারণের 
মধ্যে বিতরিত হইতে থাকে । এই ভাবে ৩/৪ মাস চঙ্লিবার পর, ইছার প্রচার 

ভয়ঙ্কর রকম বাড়িয়া যাওয়ায় ও ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রদধানেচ্ছুর সংখ্যা অত্যন্ত 

বদ্ধিত হওয়ায়, অমরেন্দ্রনাথ 'বিয্লেটারে'র প্রথম পৃষ্ঠায়, স্টারের অভিনযলিপির 
বদলেঃ সেই বিজ্ঞাপনগুলি মুদ্রিত করিবার বাবস্থ৷ করিয়া, পুনরায় হ্যাগুবিলের 
প্রচলন করেন ও পত্রিকার এক পরস৷ মূল্য ধার্ধা হয়। কিন্তু তাছাতেও ইহার 
খরচ উঠিত না। তাই ৭/৮ মাস চালাইবার পর কিছু টাকা লোকসান দিয়া 

ও অনুস্থতা নিবন্ধন ঝামেলা কমাইবার জন্য অমবেন্দ্রনাথ 'থিয়েটার' তুলিয়। 

দেন? এই 'বিয়েট।র” পত্রিকায় তাহার 'মন' নামে একটি প্রবন্ধ গ্রকাশিত 
হইয়াছিল । (৭) 

১। তৃবনমোহন বিজ্ঞাপন বিমোহিত মন--বিনয় ঘোষ | এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা 
১৩৭৭। 
২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা--উদ্বোধন কার্ধালয়-প্রকাশিত, দশম 

খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ-ফান্তুন ১৩৭১, পু ৩৩৭ । 

৩। গিরিশ রচনাবলী--ডঃ দেবীপদ ভট্রাচার্য-সম্পদিত, তৃতীয় খণ্ড, গ্রথম 

প্রকাশ-নভেম্বর ১৯৭২ থেকে সঙ্কলিত। 

৪। রঙ্গালয়ে অমরেজ্্রনাথ-_-রমাপতি দত্ত, অগ্রহায়ণ ৯৩৪৮, পৃঃ ২৯০-২৯৪ । 

৫। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় ১৩১৭ জনের শ্রাবণ মাস «নাট)মন্দির' 

প্রথম প্রকাশিত হয়। কাতিক ১৩২০-র পর সম্পাদক রূপে পত্রিকাখানির দারিত্ব 
ভার গ্রহণ করেন মণিলাল বন্দোপাধ্যায়। অমর দত্বের মৃতাুর কিছুদিন পর 

“শাটামস্দির-এর অবলুপ্তি ঘটে । 

৬। পবর্তমান পর্থায়ের, বোধ করি আধুনিক কালেরও, অন্ততম শ্রেষ্ঠ নাটা 

পত্জিক1 'নাচঘর*। হেমেন্দ্রকুমার রায় ও প্রেমাদুর আতর্থা সম্পাদিত এই 
শাঞ্তাহিক প্রথম প্রকাশিত হয় ২৬ বৈশাখ, ১৩৩১1 এতে প্রধাণতঃ বাংলার 

রজমঞ্চ, সিনেমা, বিভিন্ন আমোদ প্রমোদ, নৃতাগীত, ললিতকলা বিষয়ক মুলাবান 

লেখা ও ছবি থাকত। বিদেশের অভিনয় করাঃ রূজমঞ্চ, সিনেমা, আট 

ইতাদির উপর উতরুষ্ট লেখা ও চিত্র এতে পাই। সেযুগের তুলনায় এর দু্টি- 
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তর্জী অতান্ত আধুনিক ও প্রগতিলীল। সমাজতানজিক দেশের রঙজলোকের 
পরিচয় এই বোধ হস্ব প্রথম দা গেল। 'মক্কে। আর্ট বিশ্লেটার, 'রুশ বিষ্নেটারে 

ফরাসী দর্শক? প্রভৃতি প্রবন্ধ এতে স্থান পায়। এর শেষ সংখ্যা ৮ম বর্ষ ৪১ 
খা, প্রকাশিত হয় ২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪৯*। (বাংলা নাট্য পত্রিকা প্রসঙ্গে 

দিলীপকুমার মেত্র | মধ্যাহু, ৫ বর্ষ আশ্বিন সংখ্যা ১০৭৭ ) 

৭। রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ--রমাপতি দত্ত, পৃঃ ৫*৮-৫০৯। 

অমরেন্দ্রনাথ ও তার নাট্যপত্রিক। / ডঃ অরুণকৃমার মিক্স 

থিয়েটারের একখানি মুখপত্র থাকলে তাতে থিয়েটারের সমস্থ নট-নটার 
ংকট ইত্যাদি যেমন প্রতিফলিত হতে পারে, তেমনি তাতে প্রকাশ পেতে পারে 

ভাল নাটক, নাট্যান্ুবাদ, নাটা সমালোচনা, দেশবিদেশের অভিনয় গ্রসঙ্গ প্রভৃতি । 

এসব ভেবেই চিরনবীন অমরেন্দ্রনাথ একটার পর একটা নাটাপত্ত্রিক৷ সম্পান। ও 

গ্রকাশ করেছিলেন । ছুর্তাগ্যাবশতঃ, তিনি নিষ্জে যেমন জীবনটাকে দীর্ঘস্থায়ী 

করতে পাবেন নি. তার 'রঙ্গালয়”, «নাট্য-মন্দির' ও “থিয়েটার কোন পত্রিকাই 

তেমনি স্থায়ী হতে পারেনি । বাংল৷ থিযেট।রে তিনি এনেছিলেন বল্নাঞধীন আব্গে 

ও প্রাণোচ্ছাস। কিন্তু স্বভাবে কোথায় একট সংযমের শাসন না থাকায় 

বারবারই তার সাজান বাগান শুকিয়েছে এবং নিজেও তিনি চষ্লিশ বছর পুর্ণ হবার 

আগেই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান করেছেন এরই বিপরীত দৃষ্টান্ত অমরেন্্র- 
নাথের চিরশ্রদ্ধের অমুতলাল বন্থ। সমাজ শাসনের সঙ্গে নিজেকেও তিনি 

শাসন করেছিলেন বলে তার সাতাত্তর বছরের নটজীবন সক্রিযন ছিল। 

দেখ! গেছে কোন পত্্রিকাটিকেই অমরেন্জ্রনাথ দীর্ঘকাল অশকড়ে থাকতে 

পারেন নি' কিছুদিন প্রজলয়” চালিয়ে ভার দিয়েছিলেন পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যা- 

যর ওপর; নাটামন্দিরের বেলার সে ভার নিয়েছিলেন মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 

গিরিশচন্জ্রকে সম্পাদক করে এবং নিজে তার সহকারী হয়ে অমরেজ্্নাথ ১৩২ 

সালের শ্রাবণ মাসে “*সাঁরত” নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এটি 

অবশ্ঠ নাটাপত্রিক1 ছিল না। লেখক স্থচীও সংক্ষিপ্ত ছিল। গিরিশচন্, বিনোদিনী, 
তারাক্ছম্দ্দী, নারাধনী, যাছুমণি গ্রভৃতি নটনটীদ্বের লেখা ছিল। অমরেন্্নাথ 

নিজেও গুরু করেছিলেন ধারাবাহিক উপন্ত।স “সদাঅচিত্র”) তা ছাড়া কবিতা 
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ও প্রবন্ধ লিখছিলেন। তিনটি সংখ্যা পরপর বেরিয়ে এ পত্রিকার অকালমৃত্যু 
হল। 

১৩০৭ সালের ১৭ই ফাল্তুণ, ১লা মার্চ ১৯*১. শ্তক্রবার থেকে অনরেন্্রনাথ 

রঙগলয় নামে একখানি সাগ্তাছিক সংবাদপত্র প্রকাশ করতে থাকেন। পত্রিকটি 

প্রকাশিত হবার আগে তিনি বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকাটির উদ্দেস্ট এবং তাতে কি 

কি থাকবে সবই জানিয়ে দিয়েছিলেন । সেধান থেকে দেখা যায়. 

“অনেকে সংবাদপত্রে রঙ্গভূমির অভিনয় সমালোচনা পাঠ করিয়া দোষগুণের 

সত্যাসত্য বিচার করেন । হয়ত কোনও সম্পাদক লিবিয়াছেন,_ অমুক স্থানটি 
ভাল হয় নাই! --কেন ভাল হুইল না, মন্দ কোনখানটায়, এবং সংশোধন 

করিয়ই বা কিরূপ হইবে,-_-সে সকল কথ! কেই বা বলে, আর কেই বাশোনে!! 

অথচ আমাদের এমন কোনও উপায় নাই, যাহার দ্বার প্রতিবাদ চলে সে 

অভাব দূর করিবার অন্ত, এবং বজীর রজমঞ্চসমূহ সর্বসাধারণের উপকার কি 

অপকার সাধন করিতেছে, তাহাও বিশিষ্টরূপে বুঝ।ইবার জগ্য,- আরও কি 

করিয়া অভিনয় করিতে হয়,_-কিরূপ শিক্ষায় উচ্চ অঙ্গের অভিনেতা হওয়া খীয়, 

রঙ্গালয়েয় উন্নতি বা অবনতি, ইত্যার্দি বহুবিধ বিষয় পর্যালোচনা করিবার উদ্দেস্টে, 

প্রঙালয়” নামক সাগ্াহিক পত্ত্রিক! নিয্মিতরূপে “ক্লাসিক থিয়েটার হইতে 

প্রকাশিত হইবে ।” 
এই ঘোধণার পরই আর এক ঘো'ধণা ই 

তাহাতে কি কি থাকিবে 2 

রঙ্গভূমি ও নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে অনেক কথা,_রঙ্গরসের কথা, আমোদ-আহলাদের 

কথাঃ দেশের কথা, দশের কথা, সমাজের কথা, প্রাসাদের কথা, কুটীরের কথা, 

রাজার কথা, গ্রঙ্জার কথা, ইত্যার্দি, ইত্যাদি সকল প্রকার কথা বিশ? রূপে 

থাকিবে । 

আরও 

পক্জিকার প্রতি সংখ্যায় আমাদের স্মুবিখ্াত নাটক, গীতিনাট)--সাম।জিক 

নকশার এক একখানি নয়ন বিমোহন নব নব মুঞ্ধকর চিত্ত প্রকাশিত হইবে । সে 

ছবি বাধাইয়। ঘরে টাঙাইলে গৃছের শোভ। শতগুণে বধিত হইবে। 
তার উপর আবার উপহার !! 

বিপুল আয়োজন--অতি অন্তর্পণের সহিত পড়ুন !! আজকের বাজারে উপহার 
ন! দিলে, আসর জমান অতি শুকঠিন | ব্যবসার খাতিরে বাধা হইয়া তাহারও 
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আয়োজন আমরা করিতেছি || স্পর্ধা করিয়া! বলিতে পারি, অস্য।বধি কেছ 
কখনও এরূপ উপহার দিতে পারেন নাই || 

কি-কি। 

[ ১৩ দফা! উপহারের তালিক। আছে । --প্রবন্ধকার ] 
মূলযও খুব নুলভ ৷ 

অগ্রিম বাধিক মূলা, কি শহরে। কি মকন্বলে ২॥০ টাকা 

রজালয় পত্রের বিজ্ঞাপনের হার ছিল এইরকম 

। 

গ্রতি লাইন ছয় মাসের চুক্তিতে ছুই আনা। 

প্রতি লাইন এক বৎসরের + ছয় পয়সা 

প্রতি লাইন বিনা চুক্তিতে চারি আনা 
গ্রথমে ঠিক ছিল ২৬শে মাধ ১৩*৭ পন্রিকাটি প্রকাশিত হবে। কিন্ত 

উপহারের পুস্তকাবলীর এত অল্প সময়ের মধ্য মুদ্রাঙ্কণ কার্য শেষ হইয়া উঠিল না। 
লুতরাং বাধ) হুইয়! আমবা আরও কিছুদিন সময় লইতেছি। ***ষে সকল 

মহোদয়গণ ইতিমধোই অগ্রিম মুল্য পাঠ।ইয়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন 
তাহাদিগের ডিগ্ন হইবার কোনও কারণ নাই। যথাসময়ে কাগজ ও উপহারের 

পুস্তকাবলী বাড়ী বসিয়া পাইবেন। 

অমরেকন্দ্রনাথ দত্ত 
“রঙগালয়' পত্রে শিয়মিত না ভ'লও মাঝে মাঝে ষে সব অভিনয় সমালোচন। 

প্রকাশিত হত তা মোটেই গতানুগতিক ছিল না। নাটকের মর্মবিশ্লেষণের সঙ্গে 

অভিনয়ের পযালোচনায় এ সব রচন! অনেক ক্ষেত্রেই সাহিত্যরসসম্দ্ধ দীর্ঘ প্রবন্ধ 

হয়ে উঠত । ফেমন মনোমোহন গোস্বামীর “কপালকুগ্ুলা” আলোচন৷ এক সংখ্যার 
শেষ হয়নি, ছ-সাত সংখ্যা ধরে বেরিয়েছিল এবং তার আকার প্রায় ঞক হাত 

পরিমাণ কলামের ১৫ কলম দীর্ঘ ছিল। গিরিশচন্দ্র ও অতুলকৃষ মিত্র দুজনেই 

কপালকুগুলার নাটারূপ দিয়েছিলেন। গ্রবন্ধকার তুলনামূলক গবেষণা ধর্ম 
আলোচনার শেবে মন্তব্য করেছিলেন-- 

“আমি সামান্ত ব্যক্তি, সামান্ বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ 

করিলাম, আশ। করি উ় নাট্যকারই আমাকে ক্ষমা করিঝেন। গিরিশবাবুর 
নাটকে স্বল্প পরিম।ন দাঁষ সত্বেও আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিব যে এরূপ ভাবে 

উপন্াসেব নাটক্রূপে পরিবর্তন আমি “সরলা” (অসৃতলাল বনু কৃত) 

ব্যতীত কখনও দেখি নাই। অতুলবাবুর 'নাটক কপ|লকুগ্ডলা, মতিবিবি ও 
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কাপালিকের চরিত্র-বিকৃতি করিয়াছে” । এ ছাড়া প্রাসিকে কপালকুগুলা*, 

ক্লানিকে সধবার একাদশী", *স্টারে বিষবৃক্ষ* পক্লাসিকে প্রফুল্ল”, প্রাসিকে 

ফটিক জল ও ঘোরবিকার”, প্রাসিকে ফটিক জল ও শিবাজী”, “মিনার্ভায় 

নবীন তপন্থিনী ও আলিবাবা”, *ষ্টার ধিয়েটারে সপ্তম প্রতিম।”, “ক্লাসিকে 

ভ্রান্তি” ষ্টারে সাবিত্রী', "ইউনিকে রতুঘালা', 'ষ্টারে প্রতাপাদিতা” ইতাদি অভিনয় 

আলোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল । 

রঙগালফের সঙ্গে আর্ট পেপারে ছাপ। আকর্ষণীয় ছবি-- অভিনেতা বা অভি- 

নেত্রীর, কিংব। অভিনয়ের দৃশ্টের __বিতরিত হত । ছবির আকার বেশ বড়। 

ওপরে লেখা থাকতো-_ প্রঙ্গালয়ের উপহার ।» এই বকম কয়েকটি 

ছবি হ'ল--নবকুমার ও কপালকুগ্ডলা, “মনের মতন নাটকের অভিনেত্রীদেব 

ছবি, মৃণালিনীতে হেমচন্দ্র ও গিরিজায়া, কপালকুগ্ডলায় মতিবিবি, ভ্রমরে 

বম্পোগ্চত গে।বিন্দল।ল, গোক্ন্িলাল ও ভ্রমর, আলিবাবায় আব্দাল। ও 

মঞ্জিনা, বুদ্ধদেব গ্রভৃতি। 

প্রথম বর্ষের প্রথম সাতটি সংখা। দেখবার সৌভ্াগা আমার হয়নি । অষ্টম 

সংখাটি বেরিয়েছিল ৬ই বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৯৮ সাল। ১০ পৃষ্ঠার কাগজ । 
প্রথম পাতার প্রথম কলমে রলগালয়ে কি কি থাকিবে” *'আবও-_”) “তার উপর 

আবার উপহা'র*--সেই উপহারের (গ্রন্থের) চোদ্দ দা তালিকা । শুধু গ্রাহকদের 

উপহার নন্প-_-«বিজ্ঞপনদতাগণের উপহার”ও আছে-__ 

“বিজ্ঞাপনদাতাগণের উপহার, 

প্লাসিকে প্রতি রান্রিতে কিরূপ অসম্ভব অনসমাগম হয়, তাহ! ভারতবর্ষের এমন 

শ্বন নাই যেখানকার বাক্তিব্গ সমাক অবগত নন! যে সকল বিজ্ঞাপন- 

দ্াতাগণের বিজ্ঞাপন আমাদের পত্রিক্ষায় প্রকাশিত হইবে, সেই সকল বিজ্ঞাপন 

একখানি ছোট বোর্ড করিয়। ছাপাইয়া দিলে, বঙ্গালয়ের যে যে স্থানে দর্শকবৃন্দ 

বসিয়া অভিনয় দেখেন, আমরা-_সেই সেই স্থানে স্বযত্বে সংযুক্ত করিয়া দ্িব। 
এরূপ অভাবনীয় স্থযোগ কোন বিজ্ঞাপনদাতা আশা করিয়াছিলেন কি? 

বিজ্ঞাপনদাতাগণের বিশেষ সুবিধ1। 

যে উদ্দেশ্টে বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহ! গুসিদ্ধ 'রিঙ্গালয়ে' 

যেমন হইবে; এমন আর কোথাও হইবে কি? 

শ্রীঅমরেক্্রনাথ দত্ত । 
ক্লাসিক বিদ্বেটার, ৬৮ নং ধিডন স্্রীট | কলিকাতা ।” 
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রাতের প্রথম পৃষ্ঠ। ও দ্বিতীর পৃষ্ঠা! বিজ্ঞাপনপূর্ণ থাকত। তৃতীয় পৃষ্ঠার 
সম্পাদকীয় ও 'নানা কথ)” ৮ম অংখ্য।র চতুর্থ পৃষ্ঠায় __১) "আর বু্টি' নামে সুদীর্ঘ 
রম্যরচশা, ২) «নববর্ষের ফলগণনা”। ৩) 'বিশ্বরঙ্গে অভিনয়'-_ সুদীর্ঘ রচন]। 

পঞ্চম পৃষ্ায় 'রামকৃষ্ণকথ মৃত ও বিলাতের পত্রঁ। হষ্ঠ পৃষ্ঠায় 'সমাজদপর্ণি, 
“সাহিত্য প্রসঙ্গ', “ফুল? (কবিতা), হাইকোর্টের বিচার” । সপ্তম পৃষ্ঠায় নকশা__ 

মনের মতন । অষ্টম পৃষ্ঠায় ১) “বীব, না দন্দ্য 1 ২)'কলিকাতা”, ৩) 'মফন্যল” 

৪) “বিবিধ সংবাদ” । এএবপর ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনযু-বিজ্ঞাপন । নবম ও 

দশম পৃষ্ঠায় শুধুই বিজ্ঞ/পন। 

কাগঙ্গখানির নগদ মুলা ছিল দু পয়সা । 'র্জালয়' শিরোনামাটির ওপর 

ধ্যানস্থ শিবমৃতি মুদ্রিত থাকত। এটি গুধু মাত্র থিয়েটারের পত্রিকা ছিল ন?, 
ব৭ং সাধ্চাহিক সংবাদপত্র বল! যায়। “রঙজজালয়” শামটির দ্বারা অমপেজ্জনাথ কি 
বোঝাতে চেয়েছিলেন 4৯1) 0১৩ ৮0700 15 ৪ 5190৩? 

প্রথম বর্ষের মাঝামাঝি সময় থেকে রঙগালয়ের আকার ডবল হয়ে পৃষ্ঠ। সংখা 

ঈড়াল চাব। আকার বুদ্ধির কারণ হিসেবে জানানো হয়েছিল-_ 

“বঙ্গালয়ের আকারবৃদ্ধি হইয়ছে। কারণ পূর্বে যেভাবে রঙ্গালয় মুক্রিত 
হইত, তাহাতে সবসাধারণেব মনোরঞ্রনের জগ্য, আমর! যে ষে প্রবন্ধ প্রকাশ 

করিব সম্প্প করিতাম, স্থানাভাবে তৎসমস্তের সঙ্কুলন হুইয়৷ উঠিত ন।। তাছাড়া 

বিজ্ঞাপন সাঞ্াহিক সংবাদপত্রে জ'বন। পূর্বের আকার ছোট থাকায় রাশি 

রাশি বিজ্ঞাপন আসিয়া পড়িয়। থাকিত। পুর্বে যে আইভরি-ফিনিশ কাগজে 

রঙ্গালয় ছাপা হইত, এখন আকার পরিবর্তন হওয়াতে, (সই বড় আকারের 

আইভরি-ফিনিস কাগজ ফরমাস না দিলে মিলিবে না । আমরা ৰিলাতে অর্ডার 

পাঠাইয়াছি ।” 

কয়েক সংখ) পর থেকে রঙ্গালয় আবার আগেকার ছোট আকরেই বেরুতে 

লাগল । ১ম বর্ষের মাঝাম!ঝি সময় থেকে পচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় লম্পাদকরপে 

যুক্ত হলেন। প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম স্তস্তেই পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কথাগুলি 
থাকতে £ 

রঙ্গালয় 

স্গুহিক পত্র ক, সক থিয়েট(র হইতে প্রকাশিত। বলিলে অতু]ক্তি হইবে 

নাষে রঙ্গালয়* এখন বাঙ্গালীর শ্রষ্ঠ সংবাদপজ্র। সাহিত্যের ও নুকুম।র 
কলর চ6। উতাতে যত অধিক হয এ সকল বিষয়ের এত অধিক অধলে।চন! আর 



১৮৩০ | আম্তিনয় 

ফোন সাধ্যাহিক পত্রেই হয় না। বিলাত্তি বিয়েটার বা স্কেচ, প্রভৃতি পঞ্লের 

'আদর্শে রঙ্গালয় পত্র সম্পাদিত হইতেছে। অথচ সাধারণ সংবাদ পত্রের আলোচা 

বিষয় সমূহেও রঙ্গালয়ের ওঁদাসীন্ত নাই। 
শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 7.4, সম্পার্দক 
(১ম বর্ধ ৩৬শ সংখা, ১৫ নভেম্বর ১৯৯১) 

৩*শে মার্চ ১৯০২ (১মবর্ষ ৪৩ সংখ্যা) ঞলখা হল--“রজালয় পত্র 

এখন হুইতে নৃতন পদ্ধতিক্রমে পরিচালিত হইবে ।৮ কিন্তু এ সংখ্যায়" নৃতন 
পদ্ধতি কিছু দেখা গেল না। আগের মতই সব কিছু! 

১৯শে এপ্রিল ১৯০৩ (২য় বর্ষ ৯৪ সংখ্যা )--এটিও একই রকম। 

গণতাছগতিক | বিজ্ঞাপনপুর্ণ। ক্লাসিক ছাড়া অন্য কোনো থিয়েটারের বিজ্ঞাপন 
নেই। এর পরে আর কোনে সংধা। চোখে পড়েনি । 

রজালয়ে যদিও সমসাময়িক বাংলা থিয়েটারের কথ থাকতে না, তবু 

সংপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে এর দানও সামান্য ছিল না। দেশ-বিদেশের 

নানা কথ! এবং অন্তান্ত বন্থুবিধ প্রসঙ্গ নিম্নে লেখা বিষয় এতে প্রকাশিত প্হ'ত। 

সেগুলি যেমন চিত্তাকর্ষক ছিল, তেমনিই ছিল জ্ঞানগর্ভ। 

অমরেন্দ্রনাথ ১৩১৭ সাল থেকে “বঙ্গের বঙ্গালয় সন্থদ্ধীয় মাসিক পাত্রিক1 

প্রকাশের পবিধল্পনা করেন এবং ওই বছর শ্রাবণ মাস থেকে তাঁরই অম্পাধনায় 

নাটামন্দির' নাম নিয়ে পত্রিকাটি বেরুতে থাকে। পত্রিকাটি প্রথম থেকেই 

একটি উচ্চ শ্রেণীর সাহছিতা-পত্রিকা হব।ব সব রকমের গুণ নিয়ে আত্মপ্রকাশ 

করেছিল। অমরেজ্নাথ তখনকার দিনের প্রায় সব প্রথম শ্রেণীর নাটাকার ও 

থিয়েটারের সঙ্গে জং্রিষ্ট ব্যক্তিদের তীর পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর অস্ততুন্ত 

কবেছিলেন। বস্তুতপক্ষে 'নাট্যমন্দিরের তুলা পত্রিকা পরবর্তাকালে আর 

একটিও বেরিয়েছে কিন! সন্দেহ । গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, গান, গানের 

স্বরলিপি” ম্-সম্পর্কিত আলোচনা, দেশবিদেশের রঙ্গালয়ের কথা--এসব তো 
ভিলই উপরস্ত নট-নটাদের এধং অভিনয় দৃশ্তের হাকফটে!ন কটে।ও লুম্বর ও 
সুস্পষ্টভাবে ছাপা থাকত । রঙ্ালয়ের সমন্ত দায়িত্ব বহন করে এবং কখনও 

কখনও অর্থাভাবেব অচিস্তানীয় প্রবল ক্রেশ সহ করে নট ও নাট্যকার অমরেক্জ্র- 

নাথ এক্প একটি নুরুচিপূর্ণ পত্রিকা সুনিপুণভাবে সম্পাদনা করবার শক্তি কোথার 

পেতেন তা ধেন দ্ভাবা যায় না । 

পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতাতেই গিরিশচন্দ্রের লেখ। ষে প্রবন্ধটি 



অস্িনয ১৪৬১ 

ছাপা হয়েছিল তার লাম 'ন[টা-মন্দির' । এই প্রবন্ধে গিসিশচজ্্ নাটা-মন্দির 

পঞ্জিকার উদ্োষ্ত-বিষয়ে ঘা লিখেছিলেন তাঁর শেষ।ংশ এই - 

“নাট্য-মন্দিরের ত্স্কে সাধারণ রজালয়ের অবস্থা পুজ্বানুপুঙ্ধ বণিত 
থাকিবে। সকল সম্প্রদায়ের মুখপাত্রপ্বব্ূপ সংব।দপত্র আছে, কিন্ত রঙ্জাল্য়ের 

কিছুই নাই। টিকিট নাপাইয়! বিরক্ত হইয়। যে সাহা লেখেন তাহাও গুলিতে 

হয়। কিন্তু অনেকদিন শুনিয়া আদিতেছি, আর শুনিতে ইচ্ছুক নহি । আমর! 

আপনার্দের আপনি সমালোচক হইয়! 'নাট/-মন্দির' প্রকাশিত করিব। সাছিতা 

আমাদের প্রধান আলে।চনার সামগ্রী। কায়মনোবাক্যে তাহার আলে চনও 
কারব। কতদূর কৃতকার্ধ হইতে পারিব, তাহা সাধারণের উৎসাহের উপর 
নির্ভর করে। আমরা ছ্থারে দ্বারে উৎসাহের প্রার্থী । 

ধের কথ পত্রিকার এই উদ্দেশ্টা অমরেন্দ্রনাথের অভূতপূর্ব নিষ্ঠা এবং 

সম্পান। গুণে সফল হয়েছিল । 

দ্বিতীয় রচন|টিও গিরিশচন্দ্রের ;-_তার হ্থপরিচিত প্রবন্ধ নাট্যকার? , তৃতীয় 
রচন। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের “রঙ্গালয়ের উন্নতি ও অবনতি" । এটি ক্রমশঃ 

প্রকাশিত দীর্ঘ প্রবন্ধ । এতে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি 

“ইংরাজী রঞ্জালয়ের একটু আভাস" দিয়েছেন। ন্মুলিখিত তথাপূর্ণ প্রবন্ধ! 
পরের রচন]টি সম্পাদকের নিজের ন্মুপরিচিত উপন্তু/স 'অজিনেজীর রূপ? । প্রথম 

কিন্তিটি বেশ দীর্ঘ (পৃঃ ১৭--৪৮ )। এর পর দ্বিজেন্রলালের “আমার নাটা- 

জীবনের আস্ত । পরের রচনা 'রতাবলী” নাটকের বঙ্গানুবাদ । অন্থবাছ 

করেছিলেন অস্বত্তলাল বসু । প্রাজকবি গ্রাহ্য রচিত মূল সংস্কৃত হইতে বর্তমান 

রঙ্গমধ্ে অভিনয়োপযোগী করিয়! শ্রাযুক অমৃতলাল বনু কর্তৃক বজতাযার 

অনুবাদিত। স্থচনায় নান্দীস্ত্রধরাদি অংশে আপাতত হস্তক্ষেপ কর] হয় 

নাই” 
পরের রচনা মনোমোহন গোম্বামীর “ব্গভূমি ভালব।সিলাম কেন? বেশ 

সরস ও চিত্বাকর্ষক রচনা । এই রচবায় তিনি একটি 'গল্প' গুনিয়েছেন। গল্পটি 

পড়লে আজকের কলফাত|র কোন কোন পেশাদারী থিয়েটারের ছবি মনে জাগতে 

পায়ে । গল্পটি এই-- 

দবিলং ত ফোন একটি স্থুবিখ্যাাত রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ কয়েক বৎসর পরে 

দ্বেখিলেন থে তাহার আছ দিগ দিন কমিতেছে। কারণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে 

পারিগগেন না, উত্তম নাটক, উদ্ধম বৃতপট, উত্তষ অভিনেতা-অভিনেরী উদদেস্ে 
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অজন্র অর্থবায় করিলেন, কিন্তু আর বাড়িল না। কিছুদিন অন্দন্ধান করিয়া 
বুঝিতে পারিলেন ও অভাব দুর করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং বয়স্থা 
উত্তম অভিনেত্রীর স্থলে কয়েকটি পরম সুন্দরী যুবতী অভিনেত্রী নিযুক্ত করিলেন। 
তাহারা পূর্বের অভিনেস্ত্রীগণের স্তায় উত্তম অভিনয় করিতে পারিত না বটে, কিন্ত 

তবুও তাহার আয় চতুর্গণ হইল । একদিন তিনি টিকিট-রের সম্মুখে উপবেশন 

করিয়া উৎসুক জনশোতেব দিকে চাহিয়া! আছেন । এমন সময় কয়েকটি বিখ্যাত 

লর্ড আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তীহার্দিগের মধো একজন তাহার থিয়েটারে 
উন্নতির জন্ক তাহাকে 0012878051815 করিলেন । অধঃক্ষ উত্তর করিলেন, 

4101171500৩) 059 10101 ৭00৩ 50৩ 310010 53, [0 017007861 !? 

এ ছাড়। প্রথম সংখ্যায় আএও ছিল (১) নাট্যকার ভৃপেন্দ্রনাথ বন্দে- 

পাধ্যায়েব “গুরুঠাকুৎ” প্রহসন, (২) অমৃতলাল বন্ুর “ফুলশয)।” নামক কবিতা 

এবং (৩) গিরিশচন্দ্রের কবিতা « মকপট হাখি”?। 

মাত্র ৮৪ পাতার মধ্যে সুখপাঠা ও জ্ঞানগর্ভ এতগুলি রচশ] পর্যায়ক্রমে 

বিস্তস্ত করে সম্পাদক অমরেন্দ্রনাথ চমৎকার সম্পাদকীয় দক্ষতার পৰিচয় দ্িয়ে- 

ছিলেন। বলতে তুলেছি, “নাটামন্দিক্র আকার ছিল ডবল ক্রাউন, ১৬ 

পেজী। ছাপা হ'ত কলেজ স্কায়াবের উইলকিম্ম প্রেস থেকে £ প্রকাশিত হস্ত 

অমরেন্দ্রনাথ কর্তৃক স্ট।র থিয়েটার থেকে । স্থশীপত্তে রচনাবলীর নাম থাকলেও 

রচয্বিতার নাম থাকত না। 

ছিতীয় সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ ছিল [গরিশচন্দ্রের “নটেব আবেদন” । সরস 

ও তথ্যপুর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধ। শেষ কথ! ছিল--““রাজ-সাহায্য ব্যতীত সেক্সপীয়ার, 
রেচিনি, কর্ণোল, মলোয়াব গ্রভৃতি জগতে নাট্যকাবেরা কাহারও পরিচিত 

হইত্তেন না। উৎসাহ বাতীত আমাদের অকালমৃতু। ঘটিঘে। সেই নিমিত্ত 
করযোড়ে প্রার্থনা, মহোদয় বাক্তি মাত্রেই আমাদের উৎসাহ প্রদান করুন ,** 

এ সংখ্ায় ছুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বচন! ছাপ! হয়েছিল, যা পরবর্তীকালের 

সঞ্চ-গবেষকদের 'অমুলা উপকরণ জুগিয়েছে--(১) নাটাশিলী ধর্মদাস সুরের 
«আত্ম-জীবনী'' ও (২) অভিনেত্রী বিনোদিনীর আত্মকথা (যাপরে “আমার 

কথা” নামে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছিল )। দ্বিঠীঞট ক্রমশ: প্রকাশিত দীর্ঘ রচন]। 

ছিজেজপাল রারের “অভিনেতার কর্তব” বেশ শিক্ষামূলক রচল1 ছিল । রচন|টির 
এক জারগাঞ্গ গিরিশচন্ঞের কঠন্বর সম্বন্ধে ছিজেজ্লালের মন্তবা আছে। 

মাটির পরবর্তা সংখা। আশ্মিন ও কান্তি এখসজেউ পবানি 
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হয়েছিল। এবারও প্রথম প্রবন্ধ ছিল গিরিশচন্ত্রের, নাষ-র।লয়। তীর 

আর একটি রচনা 'কবিবর শ্রীদুত রজনীকান্ত সেন'। এই রচনাটি কবির 

সাফাঁষারঞ্জনী উপলক্ষে ২৩শে, শ্রাবণ" ১৩১৭ মিনার্ভ। বিয়েটারে অপরেশচজ্জ 

মুখোপাধা।য় করুক পঠিত হয়েছিল কিন্তু এটি নাট্যমন্দিরে গ্রকাশিত হঘার 

আগেই রঙ্জনীকান্তের মৃত্যু হয়। এ সংখ্যা সৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় 

“মুক্তার মালা” নামে একটি একান্ষিকা লিখেছিলেন। আগের সংখা। থেকেই 

পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের “নানাদেশীয় নাটাযশালা” ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 

হচ্ছিল। পঞ্চম সংখা ( অগ্রহায়ণ ) থেকে অমরেন্দ্রনাথ “আদি নাট্যকার? 

মনোমোহুন বন্থকে দিয়ে «সভীর আঙমান নামে পৌরাণিক নাটক লেখাতে 

লাগলেন পাদটীকায় সম্পাদকরূপে জানিয়ে ধিলেন-__- 

'পুজ্যপাদ কবিকুলতিলক ন্ুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মনোমোছন বসব 

নাম সমগ্র বজদেশে প্রত্যেক বঙ্গবাসীর নিকট সুপরিচিত । *** তীরহ দৃষ্টান্ত 

__তবই পদাঙ্ক অন্ুসঃণ করিয়া কতশত বাক্ত ষে নাটক লিখিতে ও বুঝিতে 

শিখিয়াস্ন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমার সৌভাগাক্রমে তিনি আমার পুত্রের 

গায় স্সহ করেন। সেই স্নেহের সুবিধা গ্রহণ করিয়া আমি তাহাকে নাট্যমন্দিরে 

লিখিবার অন্ত বিশেষ কবিয্লা ধরিয়াছিলাম। এই বৃদ্ধবয়সে তাহার উদ্াম ও 

অধ্যবসায়ের সীম। নাই। তিনি আমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আবার 

লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তাহার অমৃতমন্্রী ভাষার ললিতলহরী প্রত্যেক 

বঙ্গবাসীর গ্রাণ পুলকে ও প্রমোদে নাচাইয়া তুলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ 

নাই। জম্পাদক।, 

পৌষ (১৩১৭) পর্যস্ত অমবেন্দ্রনাথ 'নাটামন্দির' একাই সম্পাদন। 

* করেছেন। কিন্ত তার পক্ষে একা থিয়েটার পরিচালনা ও পত্রিকা সম্পাদন। 

করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তাই মাঘ সংখা। থেকে তিনি মণিলাল 

বন্দ্যোপাধ্যায়কে সহকারী সম্পার্দক করে নিলেন। এ বিষয়ে পৌষ সংখ্যায় 

মণিলাল ও অমরেন্দ্রনাথ তাদের বক্তবা পাঠকদের জনিয়ে দিলেন । অমরেন্ত- 

নাথও মণিল।লের বক্তব]টি প্রথম ছাপিয়ে তার নীচে নিজের বক্তবাটি প্রকাশ 

করলেন এও তীর ম্বভাবগত সৌজন্তের প্রকাশ । 
১৩২৯-৭ শ্রবণ মাসে নাট]-মন্ছির চতুথ বর্ষে পদ ঝরে, ধারাবাহিক 

রচনাগুলি ঘথরীতি প্রকাশিত ছতে থাকে। বঙ্গভূমি-সংক্রাস্ত অনেক রচনা এবারও 

দখা গেল  প।ট]াঢাধ গিরিশচন্্রের 'জীবনালো চনা, পাশ্চাতা-রঙগালর সম্পর্কে 
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খারাধাহিক রচনা, বন্ধীর ন।টাপালার ইতিহাগ, দানিবাবুর জীবন-কথা। সখের 
খনস্িনন়ের সংবাদ, সমকালীন অভিনয়ের আলে।চন! ইত্যাদি । ৮মন্ম সংখা 
থেকে জান! গেল ২৬শে চৈত্র ১৩২* স্টার বিচ্ছেটারে সভা করে বঙীয় নাট 
গরিষৎ প্রতিষ্ঠার আয্বোজন হয়েছিল । ১০টি বিষয় এদের বর্মস্থচীর আন্তভূক্তি 
হয়েছিল । সে সব বিষম এতই বাপক ও পুঙ্ানুপুঙ্খ যে আজকের যে কোন 

থিয়েটার গবেষণ। সংস্থা এগুলি থেকে পথ খুজে নিতে পারবে । এ বছর শেষের 
সংখ্যাটি ১,ম, ১১শ ও ১২শ সংখ]ারূপে প্রকাশিত হয়। এ বছর পৌধমাস 

থেকে নাটন্মন্দিরের সব ভার মণিলাল বন্দো[পাধা।য়ের উপর ন্ুত্ত হয়। 

€ম বর্ষ থেকে নাটামন্দিরের আকার ভবল হয়। প্নাটামন্দির এই বৎসর 
হইতে ৪ পেজী ফুলস্কা।প স।ইজে বাহির হইবে৷» | 

€ম বর্ষের কোনে! সংখ্যা দেখ! হয়নি। ভ৬ষ্ঠ বর্ষে €ম সংখ্য। ( মাঘঃ 

১৩২২) দেখেছি। এই সংখ্যাটি অমরেন্দ্র-সংখ্যা। অমরেক্দ্রনাথের বিষয়ে 

তথ্যপুর্ণ অনেক রচনা! এতে আছে। 

১৩২১ সালেব আয।ঢ মাসের শেষে অমরেন্দ্রনাথ একখানি 'সচিন্তর সাপ্তাহিক 

নাট্য-সংবাদপত্র' প্রক্কাশ করেন) নাম 'বিয়েটার' । পত্রিকাটির ওপরেই লেখা 
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দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা ষ্টারেব অভিনয় বিজ্ঞাপনে 
পূর্ণ। মাঝখানে বিরাট আকারে শুক্র ও শনিবারের আম্পুবিক অভিনয় 

বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছিল। বিজ্ঞাপনের ভাষা অমরেন্দ্রনাথের প্রচার 

পটুতার পরিচর বহন করে। যেমন “এই সপ্তাহের ষ্টারের বিপুল অভিনয়ায়োজন 

পাঠ করিয়। নিশ্চঘ্ইই পরিতৃপ্ত হইবেন,--- একথা! সাহস করিয়া বলিতে পারি 1; 

শ্ী্মমরেন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত-_চিত্তমত্তকাপী-_রসমাধুরী-পরিপুরিত-বিকসিত ছাসি 

বড় সভ্ভালবাজি', 'তৎসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের কলির বিবাহ-যজ্, শ্বশ্রু-শ[সন, 

অশ্রজল সি বলিদান' ইত্যাদি। বিজ্ঞাপনের বা দিকের ছুটি কলামে 

অভিনেয় নমটকগুলির পরিচয় বেশ নাটকীয় ভাষায় দেওয়া! হয়েছিল। ডান 

দিকেক্স ছু কলমে ভূমিকালিপি। সেখানে প্রধান ভূমিকা অবযেন্দ্রনাথের । 
এই সংখ্যার সম্পাদ্দকীন্ধ কোন থিয়েটারের প্রপজ্জ নিয়ে ছিল না । 'অগদিখযাত 

না্য-রথী স্যার হেনরী আরভিঙের দ্বিতীয় পুত্র লরেম্দ আরভিঙের সলিল সমাধি' 

নিয়ে লেখ।। 

এ সংখ্যায় “গিরিশ মেমোরিয়াল কণ্ড-এর উপর একটি বাজ চিত ছিল। 
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তাতে ফণ্ডের টাকা উবে যাওয়ার ইঙ্গিত আছে! 
তৃতীয় পৃষ্ঠায় অভিনয়-সংবাদ আছে। খখাক্ট। মিঠ? নামে অমৃতলাল, 

অর্ধেন্দুশেখরের হাশ্যরঙ্গের গল্প আছে। ধিঘেটার সংক্রান্ত €গ্ররিত পত্রও' আছে। 

অমরেক্্রনাথের প্রচারের গুণে বিজ্ঞাপন যথেষ্ট আসতো বই, গঞ্পনা, ওষুধ, 
লোমন।শক এসেন্স, সর্ববিজয় কবচ, ছাপাখানা, নিমতৈলের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি 

কিনাথাকত! অনেকে আবার “থিয়েটারের কুপন নিয়ে গেলে যোল টাক৷ 

জোড়া কাশ্মিরী মাকড়িতেও টাকা প্রতি এক আনা কমিশন পাওয়া! যেত। 

চতুর্থ পৃষ্ঠ।য় একটি ভাল আলোচন! থাকত-_'মাসিক সাহিতো নাটলো চনাঃ। 

সাময়িক পঞ্জ্রে নাটকের যেসব সমলোচন! রেরোত তার ওপর আলোচন।। 

মোটামুটিভাবে থিয়েটার প্রকার এই রকমই ছিল চেহায়া। বিজ্ঞাপনের 
জৌলুষে থিয়েটার পত্রিকা! বেশ চিত্তাকর্ষক ছিল। সপ্তম সংখ্যায় “হল! বাঈ" 
নাটকের বিজ্ঞাপন ইংরেজীতে বেশ জমকালে! করে ছাপা হয়েছিল। বিজ্ঞাপনের 

ভাষাব মধ্যে এই কথাগুলি ছিল-_ 
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আমাদের গুরুস্থানীয় নাট্যাচার্য গ্রুঘুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের দীর্ঘকাল- 

ব্যাপী একনটোপযোগী পরিশ্রম ও শিক্ষা প্রদানে যে নাটক প্রবতিত হইয়াছে...” 

'র্জালয়” বা “িক্বেটার'-এর বহু সংখ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এগুলি ঠিক 
মতো পাওয়া গেলে মঞ্চের অনেক এঁতিহাসিক উপাদান মিলতো। 

নাট্যপত্রিকা সম্পাদনার যে পথ নট অমরেজ্্রনাথ প্রদর্শন করেছিলেন তীয় 

সমকালে বা অবাবহিত পরে অন্ত কেন নট তা অনুসরণ করেন নি। তাই 

মঞ্চের ইতিহাসে যেমন, নাট্যপত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তেমনি অমরেজ্্নাথের 

“সফল চেষ্টা আর 'নিক্ষল প্রয়াস+ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 



নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ / ডঃ রীণ। ঘোষ 

বাংল। নাট সাহিতোর মূল্য নির্ধারণে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন । কারণ 

প|শ্চাতা নাটা সাহিতা সমালোচনায় যে অকারণ উচ্ছ্বাস ও অতিনাটকীয় 

ভাবাছিরেক নিন্দিত, বাংল! নাটকে অনন্ত তারই উপস্থিত । 

বাংল! নাটকের জন্মলগ্র শেক্সপীবর-অভিনয় গজ শেকাপীয়র-নাটক্চের অনুকরণে 

চিহিত তথাপি শেঝ্সগীঘরের সংযম ও ট্রাজে'ডব গাস্তীর্যা বাংল! নাটক আয়ত্ত 

করতে পারেনি । সম্ভবতঃ বঙ্গানলী চবিত্রের সেন্টিমেন্টালিটি ও অতিনাটকীয়- 

প্রিয়তা-হেতু বাংলা নাটকে আবেগাধিক্য নিশ্চিত কুললক্ষণ রূপে পরিগণিত 

হয়েছে। যেহেতু মতি-মাধুনিক পাঠা নাটক বা'তরেকে পাটকের মূল উদ্দেশ্য 
অভিনয়, সেহেতু বাংলা নাটক এই বৈশিষ্টাগুদা থেছে মুক্ত থাকতে পাবেনি। 

সাহিতা রচনাব ক্ষেত্রে অমবরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রধানতঃ নাটাকার কিন্তু নাটা 

রচনা ব্যতিরেকে অন্য ক্ষেত্রেও তার বন্মুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়। যায়। 

তিন্নি কিছু গীতিকিত' প্রবন্ধ সমূহ এবং ছুটি উপন্যাস লিখেছেন। পরবশেষতঃ 
ন'টাকলাব বিবিধ ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভাবে ম্মবণীয়। 

তৎকালীন রঙগালয় সমূহ, যথা স্টাব, মিনার্ভা, ক্লাসিক, গ্র্যাণ্ড ও গ্রেট 

নাশানাল থিযেট।রের তিনি স্বত্ব ধিকাধী ছিলেন। অধ/ক্ষতা বা নাটক পরি- 

চালনায় তার কৃতিত্ব তুলনাবিভীন । শিক্ষকতায় তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত । 
9826-0791 বা গ্রয়োগ শিল্পে তিনিই পথ-নির্দেশক। নট প্রচাবের ক্ষেত্রে 

তিনিই প্রথম । নাট) সাংবাদিকতা ক্ষেত্রেও তিন পথিকুৎ' উপরন্ত হরিরাজ। 

অঘোর, গে।বিন্দলাল, ভীম, নবকুমার, প্রতাপ, মাস, কুলীরক গ্রভৃতি ভূমিকায় 

অভিনয় করে অমবেন্দ্রন!থ অপ্রতিদ্বন্বী অভিনেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর প্রতিটি 

নাটক রঙ্গালয়ে প্রভূত সফলা অঞ্জন করে ' রবীন্দ্রনাথের 'রাজ। ও রাণী" “চোখের 
বালি, ও 'দালিয়া'ব নাটারূপ ( জীবনে মরণে) তিনি মঞ্চস্থ কবেন। 

বর্তমান আলোচনার বিষয় অমবেক্দ্রনাথের নাটকসমূহের সাহিত্য মূলা 

বিচার। মাত্র চল্লিশ বৎসরের অনধিক জীবনে তিনি নাটক ও প্রহসন মিণিয়ে 

প্রায় চল্লিশখানি নাটা-ন।(মধারী গ্রন্থ রচনা করেন । এর মধো অনেকগুলিই 

বর্তমানে তুণ্াপা। 

অমবে্ত্রনাথ গ্রথম জীবনে উা( ১২৯৬) ও মানকুপ্ী (১৩০*) নামে 

ছুটি গীতিনাটা রচনা করেন ' “উষা'র বিষয় প্রেম, এর কাহিনী সরল, মধৃব ও 



অভিনয় ২৬৩৭ 

মিলনাস্ত। অবশ্ট হুঃখময় তার ম্পর্শও এতে আাছে। মদন ও রতির দ্বার গ্র'দাষ 

ও উষ। পরস্পরেব প্রতি কই হয়েছে। প্রদে।ষের সখ! বিমল ভবাকে আকান্খ। 

করে এবং উষার সবী মাধুবী বিমলেব প্রণয়াকাজ্থী। পরণামে প্রদে।ষ ও উষার 

মিলন হল এবং মাধুবী ও বল একসঙ্গে আত্মহত্যা কুল । গ্রস্থকারের ভাবায় 

এতে প্প্রকৃত প্রণয়, কপট বন্ধুত্বেব ববময় ফন” এবং প্শিরাশ প্রেমিকার করুণ 

আত্মবিপজ্জন” 'চক্রিত হয়ছে উনার বচনাগীতি সহঙ্গ সরল, কাহিনী 

ল্ুপাপকলিত ও টাখজ্রগ্ুতী। স্ুচান্রত। এতে কয়েকটি সুরাচত গীত আছে। 

যথা £ - 

কমল কলি জলে যায়। 

চলে চলে কতৃ সে লুকায়॥ 
চেয়ে থাকে ফুল যধুপ মাকুল 
চুপি চুপি ধরে তারে বুকেতে বসায় । 

তাই কলিকা দোলায় ॥ 
(প্রথম অস্ক গ্রণম দৃশ্য ) 

'ম।শকুজী” নাটকে শ্রীনাধাব মান, শ্রীকৃষ্ণ-র1ধার বিচ্ছেদ ও পরিশেষে মিলন 

বণিত হয়েছে এর প্রধান চাতত্র কৃষ্ণ, বাধা ও চন্দ্রবলী এবং অগ্রধান চখিত্র 

সমূহ পৌর্ণমাসী ও ল্লতা, বৃন্দা প্রভৃতি সনীগণ। রাধ। ষেন তাব দেবসন্ 

বিস্বৃত হয়েছে৷  কষকে ফিবে পাবার আশায় লে মহাদেবের পুজা করছে। 
তাতে মহাদেবের উক্ত -- 

মহ]। লীলামগ্ি! একি ভ্রম! আচ্ছন্ন করেছে 

হৃদ মোহ-প্রবেচনা? আবাধন। কর 

কার? 22১, 

প্রতর্দিন 

'অ[মাসম লক্ষ লক্ষ জীবের স্যখখন 

নিধন সেইমত পুনঃ (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃষ্ ) 
মানকুঞ্জ' নাটক পরবর্ভীঁকালে 'ভ্রীবাধা* নামাস্তরে অভিনীত ও প্রকাশিত হয্ব। 
আলোচা নাটকের বিষয় নির্বাচন এবং রচন[রীতি অশেকাংশে গিরিশচন্দ্র 

অনুগামী ৩.খ গিবিশচন্দ্রের নাটকের উচ্ছৃমত তক্তিএস এতে নেই। এতে 

গ্রধানতঃ কৃষ্ক-গাধার মণবিক রূপই চিত্রিত হয়েছে। 

১৮৪৭ খুষ্ট/ন্ডে ক্লাসিক িক্েটাঁর প্রবর্তনের পর অমরেন্দ্রনাথ পুর্ণোস্তমে 
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নাটক ও রঙ্গযঞ্চের ক্ষেত্রে গিরিশচজের একচ্ছরর আধিপত্য । গ্রহন রচন্িত। 

ও ছান্য রসঅক্ট! রূপে রসরাজ অমৃতলাল বনগও এ যুগে প্রখ্যাত। রাকুফ 
রায়ের নাট কগুলিও এ সময়ে প্রকাশিত হয়েছে । জীবে দগ্রসাদ বিষ্াবিনোদের 

বিপুল রচন! পরিধিও এই যুগে, ক্ষীরোদ প্রসাদের আলিবাবা অমরেন্দ্রনাথের 

ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়ে অপরিসীম সাফল্য অর্জন করে। বস্তুতঃ 

অমরেজ্জ্রনাথ গিরিশচজ্দছের মত মাল প্রয়ে জনেই নাটক রচনা করেন নি, প্রয়োজন 

কিছু থাকলেও মুখ্যতঃ নাটাকলার প্রতি গ্রীতিই তার গচনার উদ্দেশ্ঠ ৷ 

উনবিংশ শতাবীর ঝঙগ-বিদ্রপ-নক্সা-প্রহসন সমঘ্য কিছুর মুলেই আছে 

ইংরেজের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের প্রতিক্রিয্না। সম্পূর্ণ বিদেশী একটি জাতির 

আচার*আচরণ ইত্যাদির অন্ধ অন্মুকবণে বাঙালী জীবন যে উতৎকট-অসঙ্গতি 

দেখা গিয়েছিল, এ যুগে ব্/গ-বিদ্রপকারেরা তাকে তীক্ষ শরক্ষেপের দ্বারা জব্ড্ররিত 

করবার চেষ্টা করেছেন । তবে অমরেন্দ্রনাথের প্রহসনগুলির মধ্যে বাজ অপেক্ষা! 

রঙ্গের ভাগই অধিক ' ব্যক্তিগত মতামত অপেক্ষা তৎকালীন দর্শকদিগের ক্নর্চি- 

পরিতৃপ্টির উদ্দেস্তাই তার রচনায় অধিক পরিস্ফ,ট । এতে বাক্তিগত স্থুল আক্রমণ 
ও রুচি-বিগছিত কিছু নেই, এগুলির জ্স্তবসে এক প্রকার উজ্জ্বল শ্বচ্ছতা আছে। 

“কাজের খতম” নামক পঞ্চরঙে (প্রথম অভিনয় ১৮৭৭ খুঃ) গোঁড়া হিন্ু, 

শিক্ষিত ও বিলাতফেরৎদিগের বাংল! নাটক সম্পর্কে অনীহা ও পরিণামে 

নটীদের নৃতাগীত দেখে বিমুগ্ধ হয়ে তাদের প্রতি মিলনাকাঙ্খা চিত্রিত হয়েছে। 
গ্রস্ত।বনায় স্কুলের ছাত্রীগণের গানটি উপভোগ । গৌড়। হিন্দু রমাকাস্ত, তার 
পুত্র বিলাতফেরৎ ব্যারিষ্ট:র মিঃ ভোস, বিলাতফেরৎ ডাক্তার গণেশগোবিন্দ ও 

এডিটর সকলেই এক-এক জন নটীর রূপম । এডিটর অবিবাহিত, বাকী 
সঞ্লের স্ত্রীরা এসে তারের স্বামীকে তদবস্থায় দেখেছে এবং তীত্র তিরফ(র 

কবে আজ) গুহলনেক চরিত্রগুলি ম্ুচিত্রিত, এবং কাহিনী-চ্ষন 

স্ুপ্রিকক্ধিত। এতে নাঁপতিনীগদ, রেজ।নিগণ ও বালক-বালিকাগণ গন 

এত এখনে সধ/রণভ/!কে ন/টকের অপরিত্াজা অংশ না হলেও স্টেজ 

সাজানের অন্য প্রয়োজনীয় । শেষে রমাকাস্তঃ মিঃ ভোস ও গণেশগে।বিন্দের 

স্বীগণ গান গেকেছে এবং এর মধোই বলেছে তার থিয়েটারে যাবে। এতে 

[বহছেষ-ব্যতিরেকে কমেডির ভাবই পরিস্ফুট হয়েছে । উজ্জল দৃশ্ের গীতও বলা 

হয়েছে. 
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আজকে শুধু হাসি-খেলা মনের মেল গো টু ছেল 

টুডে গেডে একসমাস ডে, গুড-ব।ই গুড-বাই 

অল্দ্ ওয়েল ভ্যাট এগুম্ ওয়েল। 
ইন্দির'র নাটারূপে ( প্রথম অভিনয়, ১৮৯৮ খুঃ ) বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনী 

ও ভাষ! প্রায় সম্পূর্ন মংশে ব্যবহার করেছেন । অবশ্ত কেলো ও ফুল্লবাব উপ- 
কাহিনী এতে সংযোজিত হয়েছে। কেলো ডাকাত ইন্দিরার গ্রন্তি আসক্ত, 

ইন্দিরাকে পাবার আশায় কৃষ্ণদাস-পত্ভীব ভূত্য হয়েছে। ফুল্লরা কেলোকে 
ভালবাদে। কেলো তাজানেনা। এই সংষোজনের নাটকে কোন আবশ্তক 

ছিল না। ইন্দিরা দন্াকবলিত হওয়ার পর থেকে ন্ুভাধিনীর আশ্রস্স গ্রহণের 

মধ্যে ষে সময়ের বাবধান আছে, নাট্যকাব তা কিছু পরিমানে ক্রুত সংঘটিত 
করিয়েছেন । জস্তবতঃ নাটকের গতিব প্রয়োজনেই এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। 

কিন্ত নাটকের শেষ অংশে উপেন্দ্রের উক্তিতে আবেগাধিক্য ও মেলোড্রামাটিঞ্তার 

লক্ষণ দেখা যায়। যথ। £-. 

উপেন্দ্র- ইন্দিরা! ইন্দিরা ! তুমি! ম্মামার চির জীবনের আরাধ্য দ্বেবী, ইহ- 

জীবনের সুখ দুঃখ, আম।র সুখের স্থতি, আমাব মতির ঝালর, 

আমার হীরের মুকুট, তুমি! আমায় পায়ে রাখ, আর আমায় ঘুরিও 

না। আমি অনেক যন্বণ1 পেয়েছি, কেদে কেঁদে পাষাণ হন্নে গেছি, 

পুডে পুড়ে খাক্ হায়ে'হ, আমা সোনার স্বপ্ন! আর আমার কাছে 

থেকে পালিও না, আমি তোমার ঘুমিয়ে দেখতে চাই, জেগে দেখতে 

চাই, অন্তরে দেখতে চাই, বাহিরে দেখতে চই, আর তোমায় 

ছাডব না। ( চতুর্থ অস্কঃ যষঠ দৃষ্ত ) 

নিছক স।ছিত্যের নিকষে এ রচন! ক্রি পূর্ণ, কিন্তু তৎকালীন দর্শকগণের 
রুচির এবং নটপ্রতিভার পক্ষে এ অংশ যোজশীন্ব। 

“নির্মল? নামক গীতিনাট্যে ( প্রথম অন্ভিনস্ক ১৮৯৮ থু: ) জটিল ও মধুষ্থদন 

দাদার অতি পরিচিত কাহিনী বণিত হয়েছে। কিন্তু এ কাহিনীর সহিত জটিলের 

গুরু সগানন্দ, নির্মলা ও কিশোরের বিষাম্বৃতমন্র প্রেম কাহিনী অংগ্রথিত 
হয়েছে এবং এ কাহিনীই নাটকে প্রধান। বস্তুতঃ ভক্তিমূলক নাটক গিরিশচন্দরের 

মত অমরেন্দরনা০, প্রতিষ্তার স্বগোজ নয়, তার নাটক সমুহের সামগ্রিক আলো- 

চশান্ন এ সতাই গ্রতিপাদিত হয় । পরিণামে নির্মল! উন্মাদিনী হয়ে বক্ষে ছুরিকা- 

ঘাত করেছে। আলো) নাটকে চরিত্রগুলি বাশ্তবর্ধপে প্রতীয়মান হয়েছে, কিন্ত 
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ছুটি কাহিনী একক্র সংগ্রথনে রাসায়নিক মিশ্রণ হয়নি এবং এ ছুটি কাহিনীর 
প্রকৃতিও দ্বিবিধ। 

শ্রী” গীতিনাটো) ( প্রথম অভিনয় ৯৮০৯ থুঃ) বালক ও কিশোর কৃ 

একনজর সন্মিলিত হয়েছে এবং এ সন্মিলন খুব উপডোগা হয়নি । যে কৃষ্ণ গোপীর্দের 
হুধ ননী সব কেড়ে খান এবং ষশে।দ| কর্তৃক তিরস্কৃত হন তিনি একেবারেই বালক, 

পরবর্তীকালে কৈশোরে উপনীত হয়ে তিনি শ্রীবাধ।র প্রেমাকাঙ্ী হন। কিন্তু 
এখানে যে কৃষ্ণ বশেদাকে বলেন--. 

শ্রী । না মা, তোমার পায়ে পড়ি আমায় বেধ না, আর আমি কখনও ছুষ্টুমি 

করব না, এইবারটি আমায় ছেড়ে দাও। (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভান্ক ) 

তিনিই বলেন-_ 

শরীক । প্রেমমদ্তি রাধে! আমায় এতদূর খুজতে এসেছ কেন? আমি তোমার 

প্রাণে--যখনই খু'ঞ্রবে, তগনি দেখতে প1বে। (দ্বিতীয় অক্ক. চতুর্থ অন্ক ) 

রুষ্ণ-বলরাম ও গোপী'দর উক্তিগুলিও কিছু গ্রাম, অমাজ্জিত স্রল উক্ত 

হলেই অমাঞ্জিত হবার কোন প্রয়েজন নেই। এ নাটকের কাহিনী, চরিত্র 

রূপায়ণে ও ভাষাপ্থ্যবহারে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব অনেকাংশে কার্যকরী হয়েছে। 

“ভ্রমর; (প্রথম অভিনয়১৮০৯ খু: ) অর্থাৎ 'কৃষ্ণকাস্তের উইল” এর 
নাটারূপে অমরেন্জ্রনাথ বহ্ধিমচন্দ্রের কাহিনী-জংশ, চরিত্র রূপায়ণ ও কথোপকথন 

ংশ যথাসম্ভব যথাযথ রেখেছেন। কিন্তু কয়েকটি অংশে গোবিন্দলালের 

আবেগপুর্ণ স্বগতোক্তি তিনি যে(জন৷ করেছেন। শেষ অংশে এখানে গোবিন্দলাল 

ঝারুণী পুরিণীতে ডুবে আত্মহত্য। করেছেন । এর পুর্বে তার স্বগতোক্তি__ 
গোবিন্দলাল ॥ ভ্রমর! ভ্রমব! আমার সাধের ভ্রমর! আমা বড় ভালবাসার 

ভ্রমর! আমার ক।লো ভ্রমর ! আমার সুন্দর ভ্রধর ! কোথা যাচ্ছ? ন্বর্গেব 

জিনিষ স্বর্গে চল্লে? আমি নরকের কীট- জলে পুড়ে মরবার জন্য বেঁচে রইলুম? 

নরক আর কোথা এই সংসারই নরক। ( পঞ্চম অঙ্ক, সম দৃষ্ঠ ) 

এখানে থাই আবেগাধিক্যের মেলে|ড্াম!টি কতার চূড়ান্ত প্রকাশ । অন্তত্র 

দ্বগতোক্তিতেও নাটকের প্রয়োজনীয়তার সীমারেখা তিনি অতিক্রম করেছেন। 

তবে তৎকালে দশকবুন্দ রোতিনীকে উদ্ধার করার ম্বগতে!ক্তির অংশ এবং শেষ 

ংশ বিশেষভাবে উপভোগ করঙ। দশব্বুন্দের মনোরঞ্জনই এই সকল অংশ 

যোজলার কাংণ। 

মজা” (প্রথম অভিনয়, ১৯০৯ থুঃ ) অমরেন্দ্রনাথের গ্রহসনগুলির মধ্যে 
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একটি বিশেষ স্থান অধিকারী । এখানে ধুরদ্ধর প1কড়াশী ও তার নভেল-লেখিক। 

্রীর ইতিবৃত্ত বনণিভ হয়েছে। টাকার লোভে তারা কলুর ছেলে নদেরটাদের 
সঙ্গে ক্ঠার বিবাহ দিতে চায়, এন্দিকে হুরিহরের যড়যন্ত্রে কন্য। ফুলকুমারী পুরুষবেশী 
মোহিনীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। পরিশেষে ধুরদ্ধর, তার স্ত্রী ওফুঞ্াকুমারী 
সকলেই নিজেদের ভূল বুঝতে পারে। এখানে সমকালীন সমাজ জীবনের 
অসঙ্গতিকে চিত্রিত করা হয়েছে, এবং এর উদ্দেস্ঠু নির্মল কৌতুক বা মজ।। 

এর সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিশীবনের বিশ্বাস জড়িত করা সঙ্গত নয়। গ্রুত- 

পক্ষে অধিক সংখ্যক দর্শকবৃন্দকে “মজা বা কৌতুক উপভোগ করানোই 
প্রহসনের লক্ষ 

থিয়েটার, প্রহসনে ( প্রথম অভিনয় ১৯০০ খুঃ) প্লট রচনার মৌলিকত্বে, 
চরিত্রগুলির মধ্যে অসঙ্গতির রন্ধপথ আবিষ্কারে ও অতিরঞ্ন চিত্রণে (০৪7০৪ 

07০) অমরেক্দ্রনাথ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন । নগেন্দ্র নামক খুলনা নিবাসী 

ধনীর সন্তান কলকাতায় এসে থিয়েটারে খুলতে চায়। নটবর থিয়েটারের 

ম]নেজার ও নাট্যকার হবে, স্থির হয়েছে। তাদের বাড়ীতে প্রাইভেট স্টেজ 

করে 'মধনাদ বধ” অভিপয় করতে গিয়ে বিপর্ষ)য় হল এবং দেনার জন্ত নগেনকে 

বেলিফ নিয়ে ষেতে এল । আলোচ্য গ্রহসনটি এমনই কৌতুকপূর্ণ ষে স্বয়ং 
গিরিশচন্দ্র নটবর চরিত্রে নিজ চরিজ্রেং অতিরঞ্জন চিত্রণ দর্শনেও ক্ষুব্ধ হননি । 

'ফটিক জল? নাটকে জ্ুুমেলি উদয়পুরের রাজার কন্তা, ভীলেদের ঘর 

প্রতিপালিত। সম্বরপুরের গাজা বড় রাণীর চরিত্রে সন্দিহান হয়ে রাণী, পুন্তর 

প্রভাত ও কন্তা সন্ধা।কে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন। তারা পার্বত্য প্রদেশে 

ভীলেদের সঙ্গে বাস করে। জুমেলি ও প্রভাতের মধেো প্রেম সম্পর্ক, অপর 

পক্ষে ভীল লালু জুমেলিকে কামনা করে, ভীল রমণী ফুলিয়৷ লানুর প্রতি 
আসক্ত। পরিনামে রাজাও ভূল ভাঙলো, রাণী, পুত্র-কন্তা ও জুমেলিকে নিয়ে 
রাজগৃছে ফিরে গেলেন। এর ক।হিনীতে ষেন “টেস্পেস্টের' কাহিনীর ছায়াপাত 

দেখ যায় । এর কাহিনী অংশ ম্ুপরিকল্পিত ও শুগ্রথত, তবে চরিজ্রগুলি ষেন 

একপেশে, এক একটি ভাবেব মৃত্তিস্বরূপ । আলোচ্য নাটকে পাহাড়ী ভীলগের 

আবরণ ও বথাবার্ত। অনেকাংশে কৃত্রিম বলে বোধ হয়। 

শশবরা'ঞ নাটকে (প্রথম অভিনয় ১৯৯৫ খৃং) শিবরাজি ভ্রতের পরিচিত 

ক|চিনীব নাট)রূপ দেওয়া হয়েছে। ব্যাধ নুশ্বর গভীর রাত্রে অজ্ঞাতসারে 

মহাদেবের মাথায় বিশ্বপ্জ দেওয়াতে তার অরকষ্ট দূর হুল, শরীরে তবর্গলাভ 
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হল এবং পৃথিবীতে শিবরান্তি ব্রতের প্রচলন হছল। আলোচা নাটকে একদিকে 
কুচনীপাড়াগামী, নেশাখোরঃ দরিদ্র শিবের চরিজ্র চিত্রিত হয়েছে ও অপরদিকে 

“গঙ্গাফেন জটাজুট শো[ভিত-..মণিহার ভূষিত পরম পুক্ুষবর” শিবের কথ৷ বলা 

হয়েছে । এই ছুটি চিত্র খুব কুষুভাবে সমন্বিত হয়নি । বস্তুতঃ তক্তিরস বিষষ্ক 

নাটক অমরেন্জনাথের স্বক্ষেত্র ছিল না । গিরিশচন্দ্রের গ্রভাব আলোচ্য ধারার 

নাটকে লক্ষণীয়, কিন্তু তা সর্বত্র সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি । 

“ঘুঘু গ্রহসনে ( প্রথম অভিনয় ১৯০৫ ) কালোমাণিক নামক “থিয়েটারের 

ম্ানেজারি পাগলা"র চরিত্র রূপায়িত হয়েছে । তৎকালীন থিয়েটার সম্বন্ধে 

সে বলেছে-_- 

কালো ॥ ... থিয়েটারে ছিলুম, জেলে বাটাকে পাশ (0853) দিতুম, বিনি 

পয়সায় মাচ সরববাহু করত; আলু-পটলওয়।লার স।তগুষ্টিকে (8০%.) বকস্-এ 

বসিরে থিয়েটার দেখ।তেম, তরিটে-তরকারিটে রোজ রোজ জআোগাত। মসলা- 

ওল।কে একখান (5683$08) ০210 ) সিজন কার্ড দিয়েছিলুম, পাচফেড়নের 

ভাবনা ছিলো না”. । মাগ ছেলের অঙ্ঠে ভাবিনি -** কিন্তু আমার বিশ্বরীরণীর 

গরম গরম পরটা আধ কোয়।ট।র খঁটির একদিন একটু বেতরিবৎ হোলেই 

আমায় বাঁট। মেরে তাড়াবে। ? € প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য ) 

- এখনে তৎকালীন থিয়েটার ও থিয়েটাবের ম্যানেজার সম্পর্কেও রজ 

করা হয়েছে । বস্ততঃ কোথাও কোথাও আতিশযা-দোষ থাকলেও অমরেন্দ্র- 

নাথের নাটাপ্রতি কৌতুক ও রঙ্গনাটে; বিশেষভাবে ক্ফুর্ত হয়েছে, “ঘৃঘু' প্রহসন 
তারই একটি নিদর্শন । এ ধরণের রচনায় ব্যক্তিগত আক্রমণ ও তীব্র ব্যঙ্গ নয়, 

নির্মল কৌতুক ও রুঙ্গই তার উল্লেখা বিষন্ব। শেষ গানটিতে এ সত্য বিশেষ- 
রূপে পরিম্ফুট _ 

“করু ফরিয়ে উড়তে ঘুঘু পালক খসে পড়লে ভূয়ে। 

দ/গাদাি ফক্কিকারী ছুটলো৷ কেমন একটি ফ:যে ॥-... 

“প্রণয় না বিষ নাটকে (প্রথম অভিনয় ১৯০৫) গ্রবোধ বিরাজমোহিনীর 

প্রতি আসক্ত এবং কুসুমকে ভগিনীরূপে দেখে । কিন্তু কুম্থম প্রবোধের প্রতি 
গভীর প্রেম হাদয়ে পোষণ করে ঘদ্িচ সুরেন্দ্র কুম্ুমের প্রেমাকাজ্বী। হুরদয়াল 

ও সরমা দম্পতি । সরমার উক্তি-_ 

সরমা: যদি 'আমার বথার্থই পতি ভক্তি থাকে আার প্রাণ দিয়ে যি 

তোমা ভালবেশে থাকি, তবে তুমি অনস্তকাল. 'অ।মারই থাকবে, আমার বুক 
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থেকে কেউ তোমায় কেড়ে নিতে পারবে না! * (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ) 

_এ উক্তি যেন বঙ্ছিমচন্দ্রের ভ্রমরের উক্তির ম্বাবক। নাটকের অপর 
একটি চরিত্র ব্যর্থ প্রেমিক রম পাগলা, মে বলেছে_ 
রমা। কি? তুলেছি? কাকে তুলবো? জগতের সমস্ত প্রিয়বস্ত একে একে 
ভুলতে পারি, নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভূলতে পারি, কিন্তু সে প্রণয়ের একটি 
ফোট।ও তুলতে পারি না। ইচ্ছে থাকলেও তুলতে আমার ক্ষমত। নেই। 
চিতের জল যেদিন দ্বেহের উপর পড়বে, সেদিন ছাইচাপা পড়বে। 

( গ্রথম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাস্ক ) 
এ উক্তি চন্দ্রশেধরে প্রতাপের অন্তিম উক্তি ম্মবণ করায়। 

অমবক্ত্রেন/থের “প্রমবিষয়ক নাটকে প্রেমেব বিষামৃতময় কূপের বাস্তব চিত্রণ 
বিশেষরূ'প লক্ষ্যণীয় । প্রহসন ব্যতিরেকে তব নাট্য-প্রতিভা প্রেম-বিষয়ক 
শাটকে স্মুস্তিলাভ কবেছে। এগুলি মিলনাস্ত, কিন্তু এগুলির মধ্যে ট্রাাজিক 
উপাদানও ওয়েছে। কুস্ম চবিত্রটির মধ্যে এই দুঃখময়তা প্রকাশ পেক়েছে। 

এস যুবরাজ” (প্রথম অভিনয় ১৯০৫) গ্রিক্স অব ওয়েলসের ভারত- 
আগমন উপলক্ষ্যে রচিত। এখানে কীপ্ডিধজের স্ত্রী চারঞীলা রাজবধৃকে 
শ|খা-সিদূব-আলতা পরিয়ে ম্বমীর অন্য ডেপুটি চাকরী সংগ্রহ করেছে। 
আলোচ্য নাটকটিতে বিশেষত্ব তেমন কিছু নেই, সাময়িকতাই এর সম্পদ । এ 
নাটকে অনেকগুলি গান আছে, যথা ভারতললনা, বালক-বালিকা, শ"খাওয়ালী, 
সি'দৃবওয়দী, আলতাওয়ালী, ধাঙড়নী, খোস্ট। ও খোক্টালিদের গান এবং উজ্জ্বল 
দৃশ্তে সমবেত সঙ্গীত। দর্শক্বুন্দর গীতপ্রিয়তা হেতুই জভ্ভবতঃ এতে এতগুলি 
গ|ন সংষে।জিত হয়েছে। 

'দলিতা ফনিণী” (প্রথম অভিনয় ১৯০৭ খুঃ ) নাট কটি মুধ্যতঃ প্রম বিষয়ক 
এতে মোহন ও মোহিনীর লঘু ও মধুব প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে 
আরও একটি কাহিনী আছে, যাকে 1%হ1-__০0706৭% বলা চলে। নয়েন্স 

বিশ্বনাথ রাও-এর পত্ভী রমাবাঈীকে দেখে প্রথম ধর্শনেই মুগ্ধ হয়েছিল। রমাবাইঈ 
পরিন্ব-চবিত্রা, একাস্তগাবে স্বামী ব্মনুবাগিণী। বিলাপবতী নরেকজ্রের প্রতি 
আসক্ত। প্রেমে গতিদান না পেয়ে সে গ্রতিশোধাকাজ্বী হিংন্ কপ ধারণ 
কবেছে। পাঃণামে স্বামী-স্ত্রীব মিলন হয়েছে এবং বিলাসবত্ী ক্ষমা চেয়ে 
প্রায়শ্চতত করবে বলে প্রস্থান করেছে। আলোচ্য নাটকের চরিস্ত্-চিন্তরণ 
বিশেষ ভাবে বিলাসব্তভী ও নরেন্দ্র চরিক্জর উল্লেখযোগ্য । এর কাহিশী 
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বয়নও নুগ্রথিত ৷ 

"কেয়া মজাদার ( গ্রথম অভিনয় ১৯০৮ খুঃ ) নাটকে পরিচিত বূপকথ। 

9150198728 3৩০০0) কাহিনীর নাট্যরূপ দেওয়। হয়েছে। রাজা চত্রধবজের 
কন্তা মায়াবতীকে কালাপরী একশত বৎসর ঘুমানোর অভিশাপ দিয়েছে। রাজপুত্র 
প্রদ্দোষের সখা লহর কালাপরীকে প্রেমের ছল্মনায় ভূলিয়ে মায়া-ফুল+ মায়-চাবি 
ও মায়! তরবারি হুত্তগত করেছে । এগুলির সাহায্যে এবং লাল-নীল-সবু্জ পরীর 

আশীর্বাদে মায়াবতী জাগ্রত হয়েছে। মায়াবতী ও প্রদোষের মিলন হয়েছে ও 
পরীরা আবিভূর্তি হয়ে গান গেয়েছে। আলোচ্য নাটকটি মধুর ও মিলনাস্ত 
কমেডি, সার্থক রচনা। 

*কমলাকাস্ত' ব্গনাট্যে (প্রথম অভিনয়, ১৯০৯ ) প্রসঙ্নেব গরু চুরির 

মামলাব কাহিনী বণিত হয়েছে। এতে নাট্যকার যথাসম্ভব বহ্থিমচন্দ্রের ভাষ। 

ব্যবহার করেছেন । কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট আসবার পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেটেব এজলাসে 

প্রসন্ন গোয়ালিনীর নৃত)গীত অতিশয় অস্বাভাবিক । এখানে ন্রটাকার তার 

সঙ্গতি বোধের পরিচয় দেননি। 

“আশা-কুহকিনী' (প্রথম অভিনয়, ১৯০৯ খুঃ) নাটককে নাট্যকার এঁতি- 

হাসিক নাটক আধ্যা দিয়েছেন। এতে আফ্রিদীগণেব সঙ্গে ইংর1াজদের যুদ্ধ 

বর্ণিত হুয়েছে। বস্তুতঃ আলোচ্য নাটকে নাট্যকাবেব কল্পনাই প্রধানত: 

প্রকাশ পেয়েছে, এতে বণিত ক।হিনী ও চবিভ্রগু'ল সম্পূর্ণ কাল্পনিক। 'আশ।- 

কুহকিনী নাটকে অমবেন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। যথা ই 
আবদুল ॥ আফ্রিদাঞ্জাত যুদ্ধ কাকে বলে তা শেখেনি)-.*তারা চায় তাদের 

এই ছোটখাট নিজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় সাধের জন্মভূমি, বড় সাধের 

মাতৃভূমির কোলের উপর স্বাধীন নিশ্বে ছেড়ে বেড়াতে পারে। 

(প্রথম অঙ্কঃ প্রথম দৃশ্য ) 

এব" 

আফ্রিদী সর্দার ॥ কি বল মহাবৎ খা? আফ্রিদীর সর্বন্বধন স্বাধীনতা! বিসর্জন 
দিয়ে খ্রীষ্টিযান জাতির পায়ের ধুলো মাথায় নেবো? (প্রথম অস্ক+ দ্বিতীয় দৃশ্) 

এবং 

আফ্রিদী দর্দার ॥ খ্রীর্ট্ান জাতির পদধূলি কি একমাত্র সন্মানীর সামন্্রী 

বিবেচনা করে নিশ্চিস্ত আছ? ইংরাজেব বুট কি এতই প্রিয় বস্ত 1-- 

( প্রথম অন্ধ, দ্বিতীয় দৃষ্ঠ ) 
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উনবিংশ শতাবীতে জ্]তিরিজ্্রনাথ-গিরিশচন্দ্র-হিজেন্লাল-ক্ষীরোদ গ্রমাদ 

বিচ্য/বিনোদ প্রভৃতি নাটকাবগণ সঞ্লেই এঁতিছাসিক নাটকের আবরণে তৎ- 

কালীন ত্বজাতিগ্রীতি ও স্বাধীনতার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন। বক্ষিমচন্ত্রের 

আনন্দমঠ দেবীচৌধুরানী-সীতারাম ও রাজসিংহও এ প্রসঙ্গে উল্লেখঘোগ]। 
অমরেন্দ্রনাথ আলোচ্য নাটকে এই ধারারই অন্থবর্তা হয়ে স্বীয় দেশগ্রীতি ও 

স্বধ'নতার আকাঙ্থ। ব্ক্ত করেছেন । আলোচ্য নাটকের কাহিনীতে আবেগ- 

বহুল, অতিন।টকীয়তা ও অতাধিক গীত লক্ষিত হয় । শেষ অংশের পরিণতি 

ছঃখময়। 

“জীবণে-মরণে” ( প্রথম অভিনয় ১৯১১ ) রবীন্দ্রন।থের “দাঁলিয়।'র নাটারূপ। 

আলে।চ্য নাটকে অমরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে উত্তি-প্রতুযুক্তি যথা- 

সম্ভব উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। তবে নতুন স্থষ্ট ধীবর-পুভ্র নেসরু এতে আমিনার 
প্রতি আসক্ত । শাহজেনান বা দাপিয়া এখানে আরাকানের রাজা, সে 

জুলিয়া ও আমিনা দুজনকেই বেগম করতে চায় । আলোচা নাটকে কাহিনীর 

এই পরিবর্তন খুব সঙ্গত হয়নি, জুলিয়া-চরিজ্র এর ফলে আমূল পরিবস্তিত 
হয়েছে। তাহের ও বর্জিলার লঘু ও মিলশান্ত উপকাহিনী এতে সংযোজিত 
হয়েছে, তাতে নাট)গুণের অসভ্তাৰ হয়নি । সমাপ্তি-অংশে দেখ! ষায়-- 

শাহজেসান॥ "আমিনা? একবার ৰল তু'ম আমার ? 

আমিনা ॥ আমি তোমা. জীবনে মবণে। 

শাহজেনান ॥ জুলিয়।» তুমিও বল তুমি আমার * 

জুলিয়া ॥ আমি তোমার জীবনে মরণে। (দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ) 

মূল গল্পের সুক্ষ, চিকণ, অন্তদশাঁতা বা 5৮1১1161) এতে স্থুল হয়ে 

গিয়েছে । নাটকের প্রয়োজনে পরিবর্তন হয়তো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখানে 

এ পরিবর্তন সুস।ধিত হয়নি । 

“কিন্মিস্, প্রেখম অন্ডিনয় ১৯১৩) বঙ্গনাটোরর প্রত্তাবনায় পুস্তক হস্তে 

একদল বালক-ধালিকা 'স্রি লাভে'র জয়গান করছে। ব্যারিষ্টার নিত্যানন্দ 

কর্মকার ও পত্বী বিলাসবতীর কন্তা কিসমিস । সেস্কুলের প্রাচীরে মইয়্ে উঠে 

ধনী রজনীকান্ত চৌধুরীর পুত্র লঙটাদের সঙ্গে প্রেম করেছে এবং সে জন্য স্কুল 
থেকে বিতা $ত হয়েছে । এ সংবাদ পেয়ে তার পিতামাতা ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এর 

পরে পিতা, মাতা ও কন্ত'র একত্র গীত। এ পরিস্থিতিতে গানটি অস্বাভাবিক 

বলে মনে হয়। সম্তকত: তৎকালীন দর্শকদের অতিশয় গীত্গ্রীতি এ স্থলে 
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অমরেজ্নাথকে গীত-সংযোজনে প্ররোচিত কবেছে। এর পরে জাপানী 

বালিকাদের গীঘ্ত, যার সঙ্গে কাহিনীর কোনরূপ শ্ুদূও সম্পর্কও নেই। পরিশেষে 

লভাদ পিতা কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে কিসমিসের গৃহে ভূত্য হয়েছে ও শেষে 
উভয়ের মিলন হয়েছে । 

আলোেচা নাটকের কাহিনী সুপরিকল্পিত ও চরিন্তরগুলি প্রাণবন্ত । গীত- 

বাহুল্য ও নাটকের কাহিনীর সঙ্গে তাব অসম্পর্ক এতে বিশেষ ভ্রটি। তবে 

স্টেজ-সেটিং এর জন্ত এবং দর্শকদের গীতগ্রীতির জন্তও তৎকালীন নাটকে 

অধিক গীত সংযে।জিত হুত । বস্ততঃ অমবেক্দ্রনাথের নাটকে গীতবানুল্য একটি 

বিশেষ লক্ষণ বলে পরিগণিত হয় । 

প্রেমের জেপলিন (প্রথম অগিনয় ১৯১৫) রঙ্গনাটা মু্যতঃ প্রেমবিষয়ক। 

এব গ্রস্ত বনায় বল হয়েছে_- 

পিবীতি বলিয়৷ তিনটি আখর ভূবনে স্থঞ্জিল কে” 

নহে মহাজন সে যে মহ্াধম, কি না পারে বল সে। 

কাহিনীতে হবি মিন্ত্র পশার হীন উকিল । তার স্ত্রী পিতার বিষয় পেয়েছে। 

হরি মিন্্র পশাব অমাবাব আশা কন্যা স্রডাষিনীকে ধনাঢ্য মাতল ভবানীব সঙ্গে 

বিয়ে দিয়ে চায় এবং তার স্ত্রী অবনী নামক যুবকের সঙ্জে বিয়ে দিতে চায়। 

শেষমেষ স্ত্রীব ইচ্ছাই পুর্ণ হয়। আলে!চা নাটকে পুবোহিত নারায়ণ উট্টাচার্ষের 

ূর্খত্ব ও কাপুরুষত্ব নিয়ে রঙ্গ করা হয়েছে । উড়িয়া পালকি বেহারাদের নিয়েও 

এতে নির্ষম কৌতুক করা হয়েছে । শেষে উজ্জল দৃশ্যে .আপ.লিনে চড়ে রঙ্গিনীদের 

গীত সম্ভবতঃ তৎকালীন দর্শকদিগের পক্ষে অতিশয় উপভোগা দৃশ্ঠ। নাটকের 
কাহিনী উপভ্োগা, এটি একটি বিশুহ্ধ কমেড। 

নেপোলিয়ান বোনাপ ট অমবেজ্দ্রনাথের রচিত শেষ নাটক । এনাটক 

অভিনীত বা মুদ্রত হয়নি। আলোচ্য নাটকে নাট্যকার নেপোলিয়ান, 

জোসেফাইন, যুবাট গুভূতি সর্বপ্রকার চরিত্র-চিন্রণে যথার্থ শক্তিমতার পরিচয় 

দিয়েছেল। কাহনী বিস্তাস ও নাটকের সমাপ্ত এখানে সার্থক নাটকের সংযমে 

রূপায়িত তয়েছে। বস্ত্র 5, আলোচা নাটক পাঠ বোধ হয় নাট্যকার পরীক্ষা- 

নিরীক্ষ!র পর্ব শেষ ববে ঘথার্থ সফল নাটক রচনার ক্ষেত্রে উপনীত হয়েছেন । 

অকালমৃত্যু ন হলে সম্ভবতঃ তিনি বাংল সাহিত্যে একাধিক শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের নাটক 
রচনা করতে সনর্থ হতেন। 

আলে!চা নাটকে কয়েকটি ইতিহাস বিচাতির নিদর্শন আছে। প্রথম মম্ক, 
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চতুর্থ গরভাঙ্কে নেপোলিয়ানের দক্ষিণ পার্থ 'মসি পান্তরর হস্তে মুরাটে'র কথ। বলা 
হয়েছে। যথার্থ পক্ষে ইনি জুনো, মুরাট নন। অমরেন্দ্রনাথ সহ্-নায়ক যুরাট 
চরিত্রকে পরিস্ফুট করার অন্য এখানে মুরাটকে এনেছেন । 

এ ছাড়া, চতুর্থ অন্থ, অষ্টম গর্ভাক্কে বণিত হয়েছে ষুরাট নেপেলিয়ানের 
ভগিনী এলিজার পাণিপ্রারথথাী । এলিজ৷ তাকে নেপোলিয়ানের মত নিতে বলে। 

“নপোলিয়ান আভিজাত্যের মোহে এত আবিষ্ট যে এলিজ। ও মুরাটের বিবাহে মত 

দিলেন না। ফলে মুরাট নেপোলিরানকে পরিত্যগ করল এবং নেপোলিয়ন 

বিরোধী যড়যন্ত্রে যোগ দিল। ওয়াটালু“র যুদ্ধে পরাজিত হবার পর সে নেপো- 
লিষানকে বন্দী করতে এল, কিন্তু নেপোলিয়াণের অবস্থা! দেখে তার প্রাণ বাচাতে 

গিয়ে মুরাটের মৃত্যু হল। প্রকৃত ইতিহাসে দেখি নেপে।লিয়ানের ভগিনীর নাম 
কারেলিন বা পঙ্িন, এলিজা নয়। মুবাট তার স্বামী ছিল। নেপোলিয়ান 

তাকে নেপ ল্সের রাঙ্জ৷ করে দেন। মুরাট অস্তিগ়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে নেপো- 
লিয়ানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, পরে আবার নেপোলিয়ানের সঙ্গে যোগ দেয়। 

লাইপজিগেব যুদ্ধে সে রণস্থল পরিত্যাগ করে। ন।টকে তার ঘে সমদ্ষে মৃতার 
কথা বলা হয়েছে, তখন তার মৃত্যু হয়নি। নেপোলিয়ান নির্বাসিত হবার পর 
কণিকা থেকে পিন্জোতে এসে সে বন্দী হয় এবং তার কোর্ট মার্শাল হয়। 

(৬:০০--031501059 1১10017) 1000501012018, ৬০]. ৬] এবং [18৩ 

ঘ1)1155)150 17015001501 61৩ ৬০11১ 1329৩190810 0151৩) 

এঁতিহান্সিক নাটকে ইতিহাসের কিছু বিচাতি ঘটতে পারে। কারণ এতে 
হতিহাস অপেক্ষা নাটকের নীতি-নিয়মই প্রধান। তাই আলে [চা নাটকের পরি- 
বর্তনসমুহ নাটকের পক্ষে ক্রুটিসম্পন্ন, একথা সম্ভবতঃ বলা যাবে না। 

যে সময়ে অমরেন্দ্রনাথ বাংল ন/টকের ক্ষেত্রে আবিভূতি হনঃ তখন বাংল! 

নাটক ও রঙগমঞ্চের ক্ষেঞ্জে গিরিশচন্দ্রের একছত্র আধিপতা। গিরিশচন্দ্র সুক্ষ 

অভিনেতা ছিলেন এবং দীর্ঘকাল অভিনয়ে” পর মঞ্চের প্রয়োজনেই তিনি নাটক 

রচনা আরম্ত করেন। পক্ষান্তরে অমরেস্রনাথ স্টেজের সঙ্গে সম্পফিত হবার পূর্বেই 
উষা' ৪বং মানকুঞ্জ রচনা করেন । অমরেন্দ্রনাথের নাটাসাহিত্যে লেখনী ধারণের 
পুর্বে সাছিতোর এই বায়াও নিতান্ত শুগ্ত ছিল না। এ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া বায় 
নাটক রচনার গ্াত তাৰ আগ্রহ ছিল এবং পরবর্তীকালে অভিনেত! ও অভিমেত্রী- 
দের বিশেষ গ্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে রচনা করলেও তিনি পিরিশচজ্জের যত 

মাঞ্র প্রয়েজনেই নাটক রচনা করেননি । 
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অমরেন্দ্রনাথের রচনা কালে প্রহসন ও হান্তরস-মষ্টা রূপে 'রসরাজ' 

অমুত্ল।ল বন্থর বিশেষ খ্যাতি ছিল। ক্ষীরোদগ্রস।দ বিভ্যাবিনোদ্দের বিপুল 

পরিধি ও বন্ধ বিচিত্র রচণসমৃহও অমরেন্দ্রনাথের সমকালেই রচিত হয়েছিল। 
রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী (১২৯৬), বিসর্জন (১২৯৮) ও মালিনী (১৩০২) 

অমরেন্দ্রনাথের রচনাক1লের প্রথম দিকেই প্রকাশিত হয়েছিল । 
এ সময়ে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটকগুলি অতান্ত জনপ্রিয় 

হয়েছিল । অমরেন্দ্রনাথ তার অন্থসরণে মানকুঞ্জ, দোললীলা, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি 

রচন৷ করলেও পৌরাণিক ন!।টক তীর প্রতিভার ন্বক্ষেত্র ছিল না। গিরিশচন্দ্র, 
ছিজেন্্রলাল বা ক্ষীরে।দগ্রসাদ্দের এঁতিহাসিক নাটকে যে স্বঞ্জাতাবেধ প্রকাশিত 

হয়েছে, অমরেক্দ্রনাথ মাত্র 'অ।শ। কুহুকিনী'তে এই ধারার অন্থসরণ করেছেন । 
বস্ততঃ প্রেম কেন্দ্রিক দুঃখময় ও ভ্রান্ত পরিণতি বিষয়ক নাটকে 

এবং প্রহ্সনে অমরেন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে ক্ফুর্ত হয়েছে। 
তার সৃষ্ট চবিভ্রগুলি প্র/ণবস্ত বা 9:88780 এবং বিষয় বান্তবান্গ *কারণ তাঁর 

পরিচিত চরিত্রসমূহ ও জীবনে উপলব্ধ বিষয়ই তিনি তর রচনায় বর্ণন। করেছেন । 

এঞ্জন্ত তার নাট্য বিষয় সীমায্িত কিন্তু তা বাস্তবরূপে প্রতীয়মান হয়। তাঁর 

কাহিনী বিন্তাস ন্ুপরিকল্পির্ত কিন্তু আবেগ বাছলা ও আবেগ তারলা বা 

মেলেড্রামাটিকতা৷ তার শাটকের বিশেষ ক্রুটি। এ সম্পর্কে মনে রাখা প্রয়োজন 
যে তার কোন নাটক রঙ্গমঞ্চে বার্থ হয়নি। অর্থাৎ তত্কালীন জনরুচির প্রতি 

বিশেষ লক্ষ্য রেখে তিনি নাটক রচনা করেছেন। কোন একটি বিশেষ ভাবা- 

দর্শের গ্রতি নাটাকার তার দৃষ্টিকে অতি নিবদ্ধ করেননি, ফলে তার নাটকে 

সামগ্রিক এঁক্য রক্ষিত কয়েছে। 

অমরেজ্নাথের নাটকসমূহের গতিবেগ সহজ ও ম্বাভাবিক। তার নাটকের 

বন্দর প্রধানতঃ প্রেমমূলক, ত্রিভৃজাকৃতি প্রেমই এতে দ্বন্বের হট করেছে। এ 

ছন্দ প্রধানতঃ বহিহ্থন্্, শ্রেষ্ঠতম পধা।য়ের নাটকের অস্তদ্থন্ তাব রচপাম় সাধারণ 

ভাবে উপস্থিত নয় । অবশ্ঠ *্ঘলিত! ফনিণী” ন।টকে নরেক্দ্রের চরিত্রে অন্তত্বন্ের 

আভান পাওয়া যান্ন। নাটকীয় গঠনরীতি বিষয়ে তিনি রোমান্টিক পদ্ধতিই 

অন্গদরণ করেছেন। তীর প্রেম বিষয়ক নাটকে অনেক সময়ই রোমান্সের 

অআ/তিণয্য লক্ষ্য করা মায়। উর হৃষ্ট চরিরগলি ম্বাভাবিকক হয়েও একান্ত 

ভাবেই প্রেম জর্ববন্ধ। 

বাংল নট) সাহিত্োে পাশ্চাত্য নাট্য সাহিত্যের প্রভাব অপরিলীম ৷ 



খাভিনয় ্ ১৬৪৯ 

মধুস্থ্দনের সমকাল থেকেই অমধিক প্রযত্ব ও সার্থক্তার সঙ্গে বাংলা নাটকে 

পাশ্চাতা ন।টকের গঠনশৈলী, আঙ্গিক বৈচিত্র্য ও ই্/জিড-চেতনার রূপায়ণের 

প্রচেষ্ট। হয়েছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সময় থেকেই বাংলা নাটকে আবেগ ঝাছুল্য 
ও মেলোড্র/মাটিক আবেগ তারল লক্ষিত হয়। বস্ততঃ মধুস্থদন পববত্তী বাংল! 

ন|টকের বিশেষ লক্ষণ মেলোডু মাটিঞ+তা, অমবেজ্নাথের নাটকও তা থেকে 

মুক্ত নয় । 

অমরেন্দ্রনাথের প্রহসনগুলি অনেকাংশেই বিশুদ্ধ কমেডির পর্যযায়তুক্ত, 

তাতে বিদ্রুপ কিছু পরিমাণে থাকলেও এগুলির বৈশিষ্ট্য নাট্যকারের ভাষায় 

আজকে গুধু হাসি খেল! মনের মেলা **অলস্ ও.য়ল গ্যাট এগু.স্ ওয়েল ।” 

বিলাতী আদর্শের অত্যধিক অনুঞ্করণ তাঁর নাটকে কৌতুকের বিষণ, কিন্ত 

তা কখনে!ই রুচি-বিগহিত বা তীব্র বাঞ্মূলক নয়। তৎকালীন দর্শকের 
প্রবণতাই এ কৌতুকের বিশেষ কারণ । এ থেকে তর ব্যক্তিগত রুচি নিণর 

কক সহজ্জ নয়। বিশেষতঃ কোন কোন প্রহসনে, যেমন “কাজের খতমে” তিনি 

গোঁড়া হিন্দু রমাকাস্তকে নিয়েও কৌতুক করেছেন! 
অমরেজ্জনাথ নাটঃগৃহেব স্বত্বাধি কাবী হওয়ার জনক তাকে সর্বদাই জনরুচির 

দিকে লক্ষ্য বেখে রচণ করতে হত । পক্ষান্তবে গিরিশচন্দ্র ছিলেন ম্যানেজার, 

দ্বত্ধিকারীর দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয়নি অমরেন্দ্রনাথের রুচনাক়্ 

দঙ্গীত ও নূতোর অতিশয় বানুল্য, এ €বশিষ্ট/ও তৎকালীন জনরুচির পরিচায়ক 
মাত্র। তুলন[মূলক বিচারে অবশ্যই গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা অমরেন্দ্রনাথের রচনা 

দুর্বল। অমবেন্দ্রনাথ কখনে। কালজদ্নী নাটাসাহিত্য রচনা করতে রত হননি, 

উপস্থিত দর্শকবুন্দের মনোরঞ্জনই তার সমস্ত চিত হরণ করেছিল। এজন্ই তাঁর 

কোন নটকই বার্থ হয়নি, অতি অকিঞ্ধিৎংকর নাটকও তৎকালীন অভিনয়" 
জগতে 'রেকর্ড' স্থ্টি করেছে। 

চল্লিশ বৎসরের অনধিক বয়সেই অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যু 

হয়। অমরেন্জ্রনাথের নাটক বিচারে এ কথাটিও ম্মর্তব্য। তাই গিরিশচন্দ্রের 

প্রতিার পবিণতি লাভ করা তশর পক্ষে সম্ভব হয়নি । গিরিশচন্দ্র তেত্রিশ 

বৎসর বয়সে তার প্রথম নাট ক "আগমনী রচন। করেন এবং সাইনত্রিশ বৎসর বরসে 

তর প্রথম উল্লেখঘোগা ন।টক 'মায়।তরু* প্রকাশিত হয় । অমরেজ্নাথ তার 

জীবনকালে অনধিক চল্লিশটি নাটক ল্লেখেন। তর শেষ নাটক “নেপোলিয়ান 
বোনাপ।্। 



১৬৫০ অভিনঙ্ক 

নি্ধক সাহিতা-বিচারের নিকযে কথফিৎ ম।নরেখ ধলে প্রতীয়ম।ন হলেও 

অমযেন্দ্রনীথ মাত্র নাট]সাহিতোর ইতিহামে নয়, নাটক বিচারেও আ।হিত্যে স্থান 
পাবার যোগা। তীর নাটাপ্রতিত। অধিকতর সম্যক আলোচনার অপেক্ষা 

রাখে এবং তা অমৃতল[ল-ক্ষীরোদপগ্রসাদেব সহিত সগৌরবেই বাংল। নাট্য- 

স।হিত্যে স্থানাধিকারী ৷ 

অমরেন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র / অমিতাভ রায় 

১৮০৮ খুষ্টাব্বেব ৪ঠ৷ এপ্রিল তারিখে বাংল! বঙ্গমঞ্চে চলচ্চিত্রের প্রথম 

প্রয়োগ বহুকৃতী অমবেন্দ্রনাথেব অগ্ততম শ্রেষ্ঠ কীত্তি। ভাবতীয় চলচ্চিত্রের জনক 
হীরালাল সেনের সহায়তায় অমরেন্দ্রনাথ তাঁর রঙ্গালয়ে প্রথমে প্রধানত; 

বৈদেশিক খগ্ুচিত্র বথা, বৃয়র যুদ্ধ, কবোনেশান প্রভৃতির প্রদর্শন আরম্ত কুরেন। 

এব কিছুকাল পবে, অর্থাৎ ১৯০* খুষাব্ধ থেকে, প্রধানতঃ অমবেন্দ্রনাথেবই 

উৎসাহে হীরালাল সেন নাটকের শিল্পীদেরই নিয়ে নাটকের এক একটি নির্বাচিত 

ং₹শ চলচ্চিত্রে গ্রহণ করে সেই গৃহীত দৃষ্টটাই নাট|[ভিনয়ের সঙ্গে প্রদর্শন 

করতে আরস্ত করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১৮৯৭ খুষ্টকের মে মাসে 

গৃহীত [1১ ৬৪1) ৬৬17001৩ চিত্রে জোসেফ জেফার্সনের অংশগ্রহণই বিশ্ব 
চলচ্চিত্রের ইতিহাসে খাতনামা অভিনেতাব প্রথম অ*শ গ্রহণ । অমরেজ্্নাথ 

আমাদের দেশে প্রথিকৎ। 

মূলতঃ দর্শক আকর্ষণ করবার জগ্তেই অমবেন্দ্রনাথ তার রঙ্গালয়ে চলচ্চিত্রের 

সহায়ত! গ্রহণ করেছিলেন। তবে নৃতনত্বের আকর্ষণ কাটার সঙ্গে সেই 

সম্তবতঃ তার মনে চলচ্চিত্রের নিজস্ব শিল্পসম্ভাবনার কথাও নাড়া দিয়ে থাকবে। 

তাই নাটকের নির্বাচিত 'মংশের চলচ্চিক্রায়ণের প্রয়াস । 

তদদানীস্তন রীতি অন্থযায়ী একসঙ্গে একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করা হোত আর 

এক একট নাটক মঞ্চস্থ করার মধ্বর্তী সময়ে চলচ্চিত্র গ্রদপিত হোত। 

ক্লামিক থিয়েটাবের নিয়েলিখিত বিজ্ঞাপনটিই (১৯০১ খুষ্টাব, »ই ফেব্রুয়ারী) তার 

প্রম/ণ-_ 
95001045901 26060021209 ১. 1৮০ 

ঢ. ১257215 
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অমকেন্দ্রনাথ ্বয়ং অনেকগুলি নাটকের চলচ্চিত্ররপে প্রধান ভূমিকায় 

ংশগ্রহণ করেছিলেন যথা £-- সীতারামে সীতারাম, আল্গিবাবায় হুসেন, 

ভ্রমবে গেবিন্দলাল, হরিরাঁজে হরিবাজ, সরলায় বিধুভূষণ, বুদ্ধদেবে বুদ্ধ প্রভৃতি 

এইসব চলচ্চিত্রগ্ুলি তদানীস্তন দর্শকচিত্বজয়ে সমর্থ ও হয়েছিল। এ সম্বন্ধে 

যুক্ত রমাপাত দত্ত বলেছেন *- একবার শষ্ঠ ও সন্তরান্ত ইয্জররোপীয় রাজ- 
পুরুষগণেব সম্মুখে এই বাংলা ছাঁব দেখান হইয়াছিল, তদ্র্শনে তাহার! বলিয়।- 

ছিলেন-_-দবাঙগলী নটন্টীর। বিন। চচ্চায় ও বিনা অভিজ্ঞতায় যেরূপ দক্ষতা ও 

কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা! অতীব প্রশংসশীয় এইরূপ অদ্ভুত অনুকরণ- 

শক্ত একমাত্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষেই সম্ভব৷” (রঙ্গলয়ে অমরেন্দ্রনাথ) 

দুর্ভাগ/বশতঃ বাঙ্গালী দর্শকের এই উৎসাহ কিন্তু কমে এসেছিল। শ্রীযুক্ত 

রম[পতি দত্ত এর কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেছেন--সেই সময়ে লোকে লাধারণতঃ 

ইয়েরোগীয়গণের পক্ষপাতী ছিলেন । *** তাই ক্লাসিক থিয়েটারে “থিয়েটার 

রয়েল” অপেক্ষা বায়োস্কোপের দর্শকসংখ্যা অনেক কম হইত। এতদ্বর্শনে 

অমরেন্দ্রন।থ কিছুদিন পরে তাহার [থিয়েটারে প্রদণিত বায়োস্কোপের বিজ্ঞাপনে 

মহ/আ]ক্ষেপ ক 2 লিবিয়া - অবশেষে হতাশ হইয়া বাঙ্গালী অভিনয়ের চিত্র 

দেখান বন্ধ করিয়। |দলেন। (রঙ্গালয়ে অমগেন্দ্রনাথ ) এই অসাকফলোর পরেও 

অমরেন্জ্রনাথ শেষ জীবনে অর্থাৎ স্টার থিয়েটারে অবস্থানের কালে, চলচ্চিত 
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তোলার জন্তে সমুদ্রের ধারে জমি কিনেছিলেন । ছুর্ভাগোযর বিষয় তার শেষ 
আশ! পুর্ণ হওয়ার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়। 

মঞ্চে অমরেন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র প্রয়োগের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে 
লক্ষণীয় যে, তিনি চলচ্চিত্রকে মঞ্চে নাটকের প্রয়োজনে আধুনিককালের মত 

প্রয়েগ করেন নি, অর্থাৎ বর্তমানে নাটকের গ্রুয়োজনে নাটকের অন্ততম 

আঙ্গিকরূপে চলচিত্র যেভাবে ব্যবহৃত হয়, সেভাবে ব্যবহার কবেন নি। 

এই প্রসঙ্গ আলোচনা কালে শ্রীযুক্ত হুরীন্দ্রনাথ দত্ত, অভিনয় পত্তিক্কার 

বার্তা সম্পাদক নির্মল সাহা, নাটযগব্ষেক স্ুঙ্ধাম রায় ও বর্তমান প্রবন্ধের 

লেখককে জানিয়েছেন যে, তখনকার কালেও নাটকের প্রয়োজনে আধুনিককালের 

মত চলচ্চিত্রের সাহাষ। নেওয়া হোত। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত দত্ত দানীবাবু 
অন্ভিনীত ভ্রমর নাটকের উল্লেখ করেন । তিনি বলেন যে, ভ্রমর নাটকে 

গোবিন্দলাল বেশী দানীবাবু বাগানের পথ ধবে আসছেন এট] দেখুন হোল 

চলচ্চিত্রে আর তার পরেই গৃহের দৃশ্টে মঞ্চে দানীবাবু সশরীরে উপস্থিত হুলেন 
-নাটক আরম্ভ হয়ে গেল। এই তথাটী খুবই মূল্যবান--কারণ এ আস্বন্ধে 

কোনও লেখা এযাবৎ প্রকাশিত * হয়েছে বলে জানা নেই। তাই শ্রীযুক্ত 

হুরীন্দ্রনাথ দত্তকে অনুরোধ আনাচ্ছি যদি এই বিষয়ে তিনি বিশদভাবে তার 

অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন তাহলে তা বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক নোতুন 

দিগন্তের সংযোজন হবে। বস্তুতঃ প্রাথমক অসাফলোর পরেও যে অমরেক্র- 

নাথ জমুদ্রতীরে জমি কিনে চলচ্চিত্র তে।লায় ব্রতী হয়েছিলেন এ ঘটনা থেকে 

এই দিদ্ধান্ত করা অঙসমীচীন হবে নাষে, তিনি চলচ্চিত্রের নিজস্ব শিল্পসতায় 

বিশ্বাসী ছিলেন । কারণ অমরেন্্নাথ চলচ্চিত্রকে সহায়ক আঙ্গিকরূপে মঞ্চে 

বাবহার করেননি । অপরপক্ষে মঞ্চে চলতি নাটকের মঞ্চায়নের ফাকে ফাকে 

সেই নাটকেবই চলচ্চিত্ররূপ প্রদর্শনের উদ্দেশ্টু, দুটা ভিন্নধমর্খ মাধামে একই 

বিষয় উপস্থাপিত হলে, তাদের শিল্পরূপের পরর€৫থকা হয় কিনা তা পরীক্ষা কযা। 

সম্ভবতঃ এই পরীক্ষায় তিনি অনুভব করেছিলেন যে, চলচ্চির়ের নিজন্ব 

সম্ভাবনাময় শিল্পদতা। আছে। আর তাই আবার নোতুন উদ্যমে সমুদ্রতীরে 

জমি কিনে চলচ্চিত্রশিল্লে তাঁর আত্মনিয়োগের প্রয়াস । এ প্রচেষ্টা সফল হলে 

অর্ধেন্দুশেধর, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ অবিশ্বরণীয় অভ্িনেতার্গের প্রতিভার অস্ততঃপক্ষে 
কিছুটা অংশও ভবিস্তাৎকালের জন্য রক্ষিত হোত। 
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তাঁর অকালমৃত্যুতে শুধু বঙগমঞ্চই নয়, চলচ্চিজও যে ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছে, এ 

সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হবে ন1। 

%* 'এই প্রবন্ধ রচনায় অমগেন্দ্রনাথের ভ্রতুন্পুর শ্রীযুক্ত হুরীক্রনাথ দদ্ত নানাভাবে 

সাহাষা করেছেন। তাঁকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । 

ওরা পারার উরি 

অমরেন্দ্রনাথ ও টি নাট্যবিত্ঞাপন / শঙ্কর ভট্টাচার্য্য 

“অভিনয়'-এর এই বিশেষ সংখ্যায় অমপেজ্দ্রনাথ-রচিত 'নট)সাহিত্যে 

নবীনচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধটি পুনমু্ক্রিত হয়েছে । তাতে অমরেন্দ্রনাথের প্রথম মঞ্চে 
আবির্ভাবের কাহিনী আছে। কিন্তু কবেকার ঘটনা, ছুর্ভগাবশতঃ সে তারিখের 

উল্লেখ অমধ্ন্দ্রেনোথ করেন্ নি। তার আভাস হয়তো এই প্রবন্ধে মিলতে পারে। 

ন।টাগব্ষণ আমার নেশা, পেশা নয়। বাংলা থিয়েটারের একটা 

শিভূলি, প্রামানিক ইতিহাস রচনার মানসে দীর্ঘকাল ধ'রে পুরনো সংবাদপত্রের 

ফাইল ঘণ/টছি ? কিছুদিন আগে হঠাৎ একট! বিজ্ঞাপনের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ 
হলে! । কৌতুহলী পাঠকের জন্যে সেটা হুবহু তুলে ধরছি, 
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পাঠক নিশ্চয়ই বিজ্ঞাপনে অভিনয়ের তারিখ লক্ষ্য করলেন,-- ২৫-এ 

সেপ্টেখ্বর, ১৮৯৫ । ব্যাপারটাকে বোঝাবার জন্যে একটু পিছন দিকে স্ুকানো 

যাক। ১৮০৪ খ্রীষ্টাবেও ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে হাতিবাগানের স্টার থিয্লেটারে 

বন্ধিমচক্ত্রের 'চন্দ্রশেখরঃ (অমৃতলাল বন্থু কর্তৃক নাটারূপায়িত) প্রথম অভিনীত 

হলে।। “শৈবলিনী*বূগী তারালুন্দপীর উন্মাদনামন্প অভিনয়ে অমরেজ্্নাথ মুগ্ধ 

হলেন। এই মোহের ফলপ্রাপ্তিশ্বরূপ তারানুন্দরী ২২-এ সেপ্টেম্বর তারিখে 

চন্দ্রশেথর'-এর তৃতীয় অভিনয়-রজনীর পরে থিয়েটার থেকে অপন্থত্া হলেন। 

অমরেন্দ্রনাথ হাতিবাগানের পৈতৃক বসতবাড়ির জঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে, 

তারাকে নিয়ে বাগম।রিস্থ পৈতৃক বাগানবাড়িতে বসবাস করতে লাগলেন। 

থিয়েটারের দল বসালেন - ইণ্ডির়ান ড্রামাটিক কাধ । প্রধান জঙী,_দানীবাবু, 

চুনিলাল দেব ও তার ভ্রাতৃছয় নিখিলবাবু ও লস্তবাবু (ধার নাম বিজ্ঞাপনে 

খ. ঘি. 19০৮ বলে উল্লেখিত ), নেপা বোস, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যার প্রভৃতি। 

এই দলে আরও হু'জন নামঙ্জাদা অভিনেতি। ছিঞ্পেন। তারা হলেন নীলমাধব 

চক্রবতী” ও প্রবোধচন্দ্র 'ঘাষ। নাট।561 ছাড়া রঙগমঞ্জের মুখপত্রন্বরূপ পজ্জ্িক 

গ্রকাশের ব্যবস্থ! হলো. *সৌরভ:.__ প্রথম প্রকাশ. শ্রাবণ ১৩০২। প্রতি 

সপ্তাহে পাটি দওয়া! চলতে লাগল) যেপানে 'পেলিটি' খান! যোগাত, আর 

'পমারি, শ্কাম্পেন-এর শ্রাদ্ধ হতো। এ সম্পর্কে অমরেক্দ্রনাথের আব্মঙ্গীবনী- 

মূলক উপপ্ভাস "অভিনেত্রীর ূপ” পঠিতব)। সঙ্জে সঙ্গে “পলাশীর যুদ্ধ' নাটক 

মহলায় ফেলা হলো। সম্প্রদায়ের গুধম আত্মপ্রকাশ “এারেজ্ড' স্টেজে। 
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দ্বিতীয় আিনয় হলে “মিনার্ভায়”, যার বর্ণনা অমরেশ্্রনাথের পুর্যোজ প্রবন্ধে 
আছে। এদিন প্রবোধচন্দ্র ঘেষ 'মোহনলাল”, নীলমাধব চক্রবন্তীঁ 'র্লাইভ: 

সাজেন। রিউাানিয়া। ও সিরা ক্গমহছিষীর ভূমিকায় তারামুন্দরী তো আছেনই। 

এদের তৃতীয় অভিনয় হলো ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্ষের ২৫-এ সেপ্টেপ্রর তারিখে 

কোরিস্থিযান স্টেজে, যে 'অভিনয্বের বিজ্ঞ।পন উদ্ধার করেছি । এদিন অমবেক্ছ- 

নাথ “সিরাজ” আদ চুনিলাল দেব মোহনলাল? ও 'জগংশেঠ' সাজেন। 

মাত্র এক বছরের মতো শ্বল্প সময়ের মধো এই বিরাট কর্মপ্রচেষ্টায় অর্থের 

অযথ! অপবায় করার ফলেই অচিরে অমবেজ্দ্রনাথের ভাগ্যবিপর্ষন্ধ ঘটে । ন্দুদিন 

আবার দেখা দিল ১৮৮৭ খৃুষ্টাব্ধের ২*-এ নভেম্বর তারিখ থেকে ক্লাসিক থিয়েটারে 

“আলিবাবা? খুলে । বস্তত, নাটাজগতে অমরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা ও সৌভাগ্যের 

স্থচনা 'অলিবাব।'র অভিনয় থেকে । এর প্রথম অভিনয়-রজনীর বিজ্ঞ।পনটিও 

সংব।ধপত্র থেকে উদ্ধাব করেছি। পাঠকের অবগতিব জন্যে নীচে মুকিত হলো,-_ 
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নাট্যক্ষেত্রে অমরেন্দ্র- প্রতিভার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন 
হরীন্দ্রনাথ দত্ত 

সধারণ পাট)শালার বয়স ১০৩ বছর পার হয়ে গেল। শতবর্ষের আলোকে 

যদি আমর! সেই সব গ্রতিভাধবদের সাক্ষ।ৎ চাই, ধার। রঙ্গালয়ের ইতিহাসে 

দ্বণক্ষরে নিজেদের নামের গ্বক্ষর রেখে গেছেন, তার্ছলে দেখি যে সেই সব 

প্রতিভাধরেরা হলেন, ১। গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ২। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি। 
৩। অস্বতলাল বন্ু। ৪ | অমুতলাল মিত্র। ৫। মহেন্দ্রলাল বন্পু। ৬। বিহারী- 

লাল চট্ট্রপাধ্যায়। ৭। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। ৮। সবরেজ্জনাথ ঘোষ (দ|নিবাবু)। 

৯। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।  ১*। শিশিরকুষার ভাছুড়ি। ১১। অহীন্তর 
চৌধুবী। আরো অনেক নাম হয়ত এই তালিকায় যোগ কর! যেতে পারে, 

কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিবেচনায় এরাই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

এ'দেব মধ্যে তুলনামূলকভাবে সর্বতোমুখী প্রতিভার বিচার করতে গেলে, 

কোনো রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাল।ভের অন্যে কিকি জিনিষ দরকার ও সে প্রয়োজন 

কে কতটা মেটাতে পেরেছেন তার আলোচনা বেধহয় অগ্রাসঙ্গিক হবেনা! 

একটা থিয়েটারকে ভালভাবে ৮%লু করতে গেলে, দরকার__ (১) ন।টক, 
(২) অভিনয়, (৩) অধ্যক্ষতা বা পরিচালনা, (৪) শিক্ষকতা, (৫) প্রচার ও 

(৬) প্রযোজনা, যার মধ্ো দৃশ্ঠপট, সাজসজ্জা, নৃতাগীত, আলে।কসম্পাত ও 

এই দমস্তের পুষ্ঠু সমন্বপর বিধ'ন করে রজমঞ্চাপরি উপস্থাপন! অন্তভূক্ত। এখন 
এই সব ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত এগার জনের কাব কি অবন্দান, তা বিচার করে 
দেখা যাকৃ। 

(১) নাটক ॥ রঙ্গমঞ্চেব জন্তে ভাল নাটকের গ্রয়েঅনীয়তা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই 
কোন |দ্ধত থ।কতে পারে না। এবিষয়ে গিরিশচন্দ্র যে শ্রেষ্ঠ, দে বিষয়েও 
বোধহয় সন্দেহের অবকাশ নেই নাটারচনায় অযুতলাল বন্থ, অমরেন্দ্রনাথ 

দত্ত, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বিহারীল(ল চট্টোপাধ্যায় গ্রতিষ্ঠালাভ কযেছেন 
ও ন।ট)সাহিতযকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন । কিন্তু অর্ধেনুশেথর, অমুতলাল মিত্র 
মতেজ্্লাল বনু, দামিবাবু, শিশিরকুমার বা অহীন্ত্র চৌধুরীর নাটক রচনাক্ষে ত্র 

কৌন অবদান নেই বললে কোন রকম অতুযক্তি হবে না। তাই সর্বতোমুখী 
প্রুতিভীধরদের ভাপিক। থেকে এই ছয়ক্গনের নাম বাদ দিতে হয়। 

(২) অভিনয় ॥ অভিনয়ই রঙ্গদঞ্চের প্রাণ। যে এগার জনের নম 
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করা হয়েছে, তাদের প্রতোকেই অভিনয় ক্ষেত্রে নিজের স্বকীয় প্রতিভার সমুজ্জল 
হকের রেখে গেছেন। 

গুরু গম্ভীর ভূমিকায়, - যথা যে!গেশ, করুণাময়, পশ্ুডপতি, গিরিশচন্তর 
অদ্বিতীয় স্বর প্রক্ষেপণ বিদ্যায় তিনি অগ্রতিষ্বন্ী ছিলেন । 

লঘু চরিত্রে, _-ষথা, 'আবুহোসেন, বরুণটাদ, রডা, ঘাতক- অধেন্দুশেখরের 

শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত । ১৩৪৯১ বৈশাখ সংখ্যা গপরিচয়ে? 'রজালয়ে অমরেন্ত্রনাথ- 

গ্রন্থ সমালোচন! প্রসঙ্গে ধূর্জটাপ্রসাদ মুখোপাধ্াায় জিখেছিলেন, “তিনিই 
আমাদের শুদ্ধ অভিনেতা” একই নাটকে বিভিন্ন উরিঞ্রে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কঠ্বর 

ব্যখহাবে ও রূপায়ণে অর্ধেন্দুশেখর অগ্রগণ্য । 

বৃহ্লা, লক্ষণ, কুমারসেন, কৃষ্ণকাস্তঃ প্রভৃতি চরিত্রে মহেন্দ্রলাল বন্গুর 

বপদান জ্গ্যাবধি আদর্শ বলে পরিগণিত । নাট্য-রসিকের! তকে “0৩ 2 

6012187 উপাধিতে ভূষিত করেন। বিয়োগাস্ত ভূমিকায় তার সমতুল] কেহু 

ছিলেন না। 

অমুঙলাল মিত্র স্টারের প্রাণ স্বরূপ ছিলেন ও স্টারের প্রতিষ্ঠ।র মূলে ছিল 
তার অভিনয়োত্বর্য মহাদেব, বিভ্বমজল, চক্শেখর, হুরিশ্চজ্দ্র গুভৃতি নানা 

ভূমিকায় তব জুড়ি ছিল না কঠস্বরের এশ্বর্ষে বুঝিব৷ অতুলনীয়। 
অমরেন্দ্রনাথে শভিনয়-চাতুর্ষের কথ। 'রঙগালয়ে অমরেন্্রনাথে' যখ।ষথ ভাবে 

লিপিবন্ধ করার চেষ্ট। করেছি, এ” ।নে বিস্তার করব না। গোবিন্দলাল, নবকুমার, 
প্রত!প, ভীম, অঘোর, মার্কাস, কুলীরক প্রভৃতি ভূমিক।য় তিনি অগ্রতিগন্থী 

ছিলেন। ক্লাসি”? যুগে গিরিশচন্দ্র, অনুতলাল মিত্র, মহেজ্দ্রলাল, দানিবাবু গ্রভৃতি 

বর্তমান থাকা সত্বেও তিনিই তখনক!র অবিসদ্ব।দী শ্রেষ্ঠ অভিনেতা । তীর 

সমতুলা কান্তিমান্, সুদর্শন আকৃতি বিশিষ্ট অন্ত কোন নট অভ্ঞাবধি রজগমঞ্ের 

প।দপীঠ আলোকিত করেননি । তিনি স্টেঞ্জে নামলেই স্টেজ যেন জ্বলজ্বল করে 

উঠত। বাঙলা? (১০ই আবাঢ়, ১৩৩৩, ইং ২৫-৫ ২৬) যথার্থই লিখে- 

ছিলেন, - “অতীতকালে অমরেন্দ্রনাথই একমাস নট- যাহার নামে দর্শক 

অ।কৃই হইত * 

নটজীবনের শুরুতে দানিবাবু প্রতিষ্ঠালাভে অসমর্থ হলেও, পরে সিরাজ- 

(্দীল], মীএক[সিম, ওমান) চাণক্য, খিজির খা. রণল।ল, বাবর, ভাস্কর প্রভৃতি 
গুরু গন্ভীর চরিত্রে আব।ব গদাধরচন্ত্র বা ছুল।লটাদের মত লঘু চরিত্রে, তিনি 
যে অঙিশয় কৃশলতা দেখান, তাতে নাট্যজগৎ শুভিত হয়ে ষার়। কঠখরের 
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জড়ত! সত্বেও, অন-প্রতাঙ্গের সঞ্চালনে ও মুখঙলীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও আখিতীয় । 

শিশিরকুমার নবধুগের অগ্রদূত । তার বপারিত আলমগীর, রাম, 

জীবানন্দ, নাদির গ্রভৃতি ভূমিকা, অভিনয় সন্বদ্ধে তুন আলোকসম্পাত করে। 
*যোড়শী' নাটকে একটি অস্কে একটিমাত্র দৃশ্ত ছিল, আর তার স্থািত্ব ছিল এক 

ঘণ্ট। বা তারও বেশী। দুজন মাত্র লোক স্টেজে _জীবানন্দ ও অলকা। 

আগেকার দিনে কোন দৃশ্তে দুজনের মধ্যে সংলাপ কখনও ১*-১৫ মিনিটের বেশী 
স্থায়ী হত না। কেননা, সকলের ধারণ! ছিল যে তার চেয়ে বেশী দীর্ঘস্থায়ী 
ংলাপের ফলে 'সিন ঝুলে যায় ।” শিশিবকুমার এ ধাপণার অসরত্ব প্রমাণ 

করেন, কেননা, পৃর্বেল্লিখিত দৃশ্তে 'সিন” যে শুধু ঝুলে ধেত না” তানয়, 

_ পুর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রতিটি দর্শক শব হয়ে বিমুগ্ধ চিত্তে প্রতিটি কথা গোগ্রাপে 
গিলতেন। সুক্ষ মণশুত্মূলক চরিজ্ঞের বিশ্লেষণে তিনি অবিসম্গ।দির:প অপরাজেয় 
ছিলেন। 

অহীন্দ্র চৌধুবী যদি সাজাহান ছাড়া অগ্য কোন ভূমিকায় না-ও 'অভিনয় 
কবতেন, তবু তার নাম নাট)জগতে অমর হয়ে থাকত। এই ভূমিকায় তিনি 

পুর্বস্থরীদের অতিক্রম তে কবেনই, উপরস্ত চন্দ্রবাবু, আবন প্রভৃতি চবিজ্রে স্বকীয় 
তাব ছাপ রাখেন। বূপসজ্জান়্ শ্রেষ্টছ্ব দ্(বী কবতে পারেন । 

বাকী যে তিন জন অভিনেতা রইলেন, তার মধ্যে জমুতলাল বনুব শ্রেষ্ঠ 

প্রতিফলন নিতাই। 'রূপ ও রঙ্গ' (৫ই পৌষ, ১৩৩১ ) লিখেছিলেন,-_-পহান্য- 
বসাভিনয়ে মধেন্দুবাবু, বেলবাবু ও ভুনিবাবু ( নাটাচাষ শ্রীঘুক্ত অম্বতলাল বন্দু ) 

এই তিন জনেই সবশ্রষ্ঠ। "*"ষে চরিত্রে ক্লঘ আছে, তাহা! অভিনয়ে ভুনিবাবু 

অতুলনীয় ।, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়েব শ্রেষ্ঠ ভূমিকা মাঁপবাচার্ধ ( মৃণালিনী ) 
ও ভীম্ম (ভীম্মের শরশধ্যা )। অপরেশচন্দ্রে রসিক অতুলনীয় । 

কিন্তু এ থেকে সহঙ্গেই অনমেয় যে নায়কের অংগে শেষোক্ত তিনগ্রন ঠিক 

খাপ খেতেন না। তিনঞ্জনেই কোন-না-কে।ন নাটকে নায়কের বা উপনায়কের 

ভূমিকা নিষ়ে স্টেজে নেমেছেন বটে, কিন্তু সে সব চরিত্রে চিত্তবিভ্রমকাবী অভিনয় 

করেন নি। এ কথা ববঞ্চ শ্বীকার করা যায় যে এ বিষয়ে অপরেশচন্দ্রের প্রতিভা 

বেশ পরিস্ফুই ছিল, কিন্তু হূর্তাগাবশতঃ ছুবারোগ্য আর্থরইটিস্ রোগে তার ঘাড় 

বেঁকে যায়, ফলে বেশীব ভাগ সময়ে তাকে মঞ্চ থেকে নেপথ্যে থাকতে হত। 

কণ্ঠস্বর অক্ভিনেতার অমূল্য সম্পদ । অমবেক্জনাথের কণ্ঠস্বর কেমন ছিল? 
ূর্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে অমক্ছ্রে- 
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নাথের কণস্বরের বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করেছেন ও অযুত্লাল মি প্রভৃতির 
ক্ন্বরের সঙ্গে তার তুলনামূলক বিচার কয়েছেন। আগেকার দিনের অস্ভিনয়কে 
ছেট করে দেখাবার প্রত্ণতা আজকাল কোন কোন লেখকের মধ্যে দেখা যায়। 

অমরেস্রনাথ অভিনীত 'পাগুব-গৌরবে'র ভীমের অংশের দৃষ্ঠ বিশেষের গ্রামো- 

ফোন রেকর্ড ছিল। অনৈক তথ্যানভিজ্ঞ ন।টা-বিশেধজ্ঞকে তার বিকৃত অগ্জকরণ 

করতে ও ভ্েংচি কাটতে এবং তার সমালোচনা করতে গুনেছি, যদিও তিনি 

কখনও অমরেন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষ করেননি । অথচ এই একই রেবর্ড সম্থংক্ধ 

প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক বুদ্ধর্দেব ব্সুর মন্তব্য ম্মরণযষোগা । “আমার ছেলে- 

বেলা"য় বুদ্ধদেব বন্চ লিখেছেন, প্বাড়ীতে একটি গ্রামোফোন ছিলে, মনে 

পড়ে *** *** প্রায়ই শুনতাম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমার মনে অ।ছে একটিমাজ্ত 

রেকর্ড--কোন গান নয়, অসমমাত্রিক অমিত্রাক্ষর পয়ারে লেখা একটি নাটকের 

অংশ। তার প্রথম লাইন-_'্যাধো, ছ্যাখো, মধ্যম পাগ্ডব, আর শেষ ল।ইন 

-_-আর কৃষ্ণ নাম আনিবো না মুখে 1 এও আমি আঙ্জ পর্য্স্ত ভুলি নি।» 
এ থেকে বোঝা কঠিন নয় যে অমরেক্দ্ুনাথের কস্বরে এমন জাছু ছিল ষে 

অগনিত বেকর্ডের মধ্যে একমাত্র সেই একখানি রেকর্ডই দীর্ঘ ষাট বছর পরেও 

বুদ্ধদেব বাবুর মনে ছিল, অথচ কার রেবর্ড, কি নাটক, তা সবই তুলে 
গেছেন। 

যাইহোক, অভিনয় সন্ক্ধে এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বল। অসঙ্গত 

হবে না যে অভিনয়ক্ষেত্রে গ্রথমোক্ত আটঙনই শ্রেঠ আসন দাবী করতে 

পরেন। 

(৩) অধাক্ষতা॥ যদিও গিরিশধুগে অধাক্ষ-পদ্দ সবচেয়ে দাছিত্বপূণ 

ও সম্মানজনক ছিল, তবু বর্তমান দিনে র্ালয়ের পরিচালন! বাপারে এ পদ 

উঠে গিয়েছে । তাই শিশির কুমার বা অহীন্দ্র চৌধুরীর অধ্যক্ষতা সম্বন্ধে কিছু 
বলা নিশ্রয়েজন। বাকী» জনের মধ্যে অমুতলাল মিত্র কখনও থিয়েটারের 

অধাক্ষতা করেন নি, অর্ধেন্দুশেষর ও মহেজ্দ্লাল বন্দু সাময়িকভাবে কখনও 

স্কেন থিছ্নেটার পরিচালনা করলেও, এ বিষয়ে স্বীর বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখতে 

পারেন নি। গিরিশচন্দ্রের মৃত্ার পর দানিবাবু মিনার্ডার অধাক্ষ হন ও 

মনমোহন "য়েটারের অবলুষ্তি পর্ধান্ত এ পদ অলহ্গত করেন। কিন্ত সতা 

কথ। বলতে কি, তিনি 'নাম-কা-ওয়ান্ডেই এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, কেননা, 

বাস্তবিকপক্ষে থিয়েট।র পরিচাবার্নট করতেন মহেস্রকুমার মিজ্ঞ বা মনোযোহন 
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প10ে। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় আমৃত্যু বেঙ্গল বিয়েটারের অধাক্ষ ছিলেন, 
কিন্তু গতান্গতিক ভাবেই রঙ|লয় পরিচালনা করে গিয়েছেন, তাতে নৈপুণোর 
বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয় যার নি। অপরেশচন্দ্র মুধোপাধায় গরঙজগালয়ে 

ত্রিশ বসর'-এ বলেছেন,_- “বেঙ্গল বিয়েটারের কথা স্বতম্্ তাঁদের পুরাতন চাল 

মৃত্যুর পুর্ববদিন পর্যন্ত বদল।য় নাই "» 
বাকী রইলেন,--গিরিশচন্দ্র, অমুতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ ও অপরেশচন্জ্র। 

পর্যালোচন। করলে দেখা যায়, এর মধো অমবেজ্্রনাথই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে 

পারেন, কেননা, ক্লালিক থিফেট।বে অবস্থানকালে, অমরেন্দ্রনাথের অধাক্ষতার 

অধীনে গিরিশচন্দ্র কাজ করেছেন । অমবেন্দ্রন।থখ যখন স্টারের পরিচালক, 

তখন অমুতলাল বস্থুও তাঁর অধাক্ষতার অদীনে নিযুক্ত ছিলেন । এমন কি, 

অমরেন্দ্রনাথ যখন স্টারের সহকারী অধাক্ষ ( £38150200 21977988ত7 ) ও 

অমুতলাল বন্গুই অধাক্ষ তখনও অধ্যক্ষতাব সমস্ত ভাব অমবক্ব্দ্রনাথকেই 

বহন করতে হতো। "সচিত্র শিশিরে । শ্রাবণ, ১৩৫৮) বাংল! রজমুখ, শীর্ষ 

প্রবন্ধে সৌবীন্ত্র মোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন,__“স্টারে অমরেন্দ্রনাথ আদবার 
পর অম্বতলাল বন্থু প্রায় নেপথ্যগামী হয়ে রইলেন। তাঁর বই লেখা বন্ধ। 

কোনে নাটকের অভিনয়ে নমাঙ বন্ধ করে দিলেন। কর্মাধক্ষতার ভার, বলতে 

গেলে, সবটুকুই নিলেন অমরেন্দ্রনাথ ।” 
সপদ্েশচন্দ্র তার নটজীবনের গোডার দিকে গিরিশচন্দ্র বা অমুতলাল বসুর 

অধ্যক্ষতার অধীণে কাজ করেছেন; মিনার্ভ, কোহিনৃব প্রভৃতি রঙ্গালয়ে মধ্যে 
মধ্যে অধ্ক্ষত! কবেছেন বটে, কিন্তু তার মধ্যে সাফল্যের চিহ্ন বিশেষ কিছু ছিল 

না। পবে, গিরিমোহন মল্লিকের স্বত্বাধিকাবিত্বে জ্টাবের ম্যানেজার হুন। 

থিয়েটার অচল হলে, নিগ্রে 'লিক্গ' নিয়ে থিপ্েটার চলালে, তাতেও বিফল 

হন। তারপর স্টার থিয়েটার *আর্ট থিয়েটার'কে ভাড়া দিয়ে নিজে সম্প্রদা- 

য়ের অধক্ষরূপে নিধুক্ত হন । আঅপরেশচন্দ্র অবাক্ষরূপে যা কিছু কৃতিত্ব অর্জন 
করেন, তা এই আর্ট থিয়েটারের আমলেই । কিন্তু এই বিল্লেদণ ক্ষুদ্র হলেও, এ 

থেকে স্পষ্টই গ্রতীক্গমান হওয়া উচিত যে অধ্যক্ষরূপে অমরেন্দ্রনাথেরই সর্ব।ধিক 

কৃতিত্ব, তারপর যথাক্রমে অমৃতল!ল বনু, গিরিশচন্দ্র ও অপবেশচন্ত্র ৷ 

(৪) শিক্ষকতা ॥ সব নাটা-ইতিহাস লেখকেরা এ কথা প্রায় এক- 

বাক্যে স্বীকার করেছেন যে শিক্ষক হিসাবে অর্ধেন্দুশেখর অদ্বিতীয়, তারপরেই 

লস্ডবতঃ শিশরকুমরের স্থান। অমুতলাল বস্থু বা অস্বতলল মিজ্ এ বিষয়ে 
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বিশেষ নান ছিলেন না। গিরিশচম্ত্রেব বিরুদ্ধে সবচেরে ঝড় অভিযোগ এই যে, 
তিনি ছোট খাট পার্টেব দিকে বিশেষ নজর দিতেন না। কথাটা নিঃসন্দেহে 
সতা, কিন্তু একথা অন্বীকার করার উপায় নেই যে অর্ধেন্দুশেধর বা শিশিরকুমার 
উন্নততর শ্িক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করা সত্বেও, গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা প্রাপ্ত স্বপুতত 

দানিবাবুর সমতুল্য কেন অর্ভনেতা বা তিনকড়ির সমতুল্য কোন অভিনেত্রী 
গড়তে, পারেন নি। নটজীবনের শুরুতে দানিবাবু অমুতল।ল মিত্রের কাছে 
শিক্ষা প্রাপ্ত হন, কিন্তু পিতার কাহ থেকে শিক্ষ। পাবার 'নাগে পর্বন্ত তিনি একজন 

সাধারণ শ্রণীর অভিনেতামাত্র ছিলেন । ত।র প্রতিভা সমাকু বিকশিত হল 

সিরাজদ্দৌলা থেকে, যখন তিনি পিতার শিক্ষায় শিক্ষিত। দানিবাবু হে 
পিতৃঝণেব কথ! সশ্রদ্ধচিত্তে ও মুক্তকণে স্মরণ করতেন তা আমি 'রঙ্গালয়ে 
অমবেন্দ্রনাথে” বর্ণনা] করেছি। সুতরাং এ কথা মানতেই হন্স যেইচ্ছা ও চেষ্ট। 
করলে গিরিশচন্দ্র অদ্ভুতভাবে সফল শিক্ষা দিতে পারতেন । 

শিক্ষকতা ক্ষত্রে অমকেন্দ্রনাথেব অবদানও গৌণ নয়। তাবান্ন্দরী বন 

নাটকে তার দ্বারা শক্ষিতা, কুন্ুমকুমাবী তো পুরোপুবি তার হাতে গড়া। 

তাছাড়া, স্ুশীলাবালা, রাণীস্ুন্দরী, বিনোদিনী (হাদি), তিনকড়ি ( ছোট ), 

চারুবালা, ভূবনেশ্বরী, সুশ্টীলা ( ছোট ), আশ্চর্যময়ী, নীরদামুন্দরী ইত্যার্দি বহু 

অভিনেত্রীকে তিনিই তৈবী করেছিলেন অভিনেতাদের মধ্যে তব শিক্ষায় 

শিক্ষিত লোকেদের মধো ছিলেন,- নুপেন্দ্রচন্দ্র বনু, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, 

অহীন্দ্রনাথ দে, কুঞ্জল।ল চক্রবর্তা, গোপালদাস ভট্রাচার্ধ, প্রবোধচন্দ্র বন্দু, 

লক্ষীকাস্ত মুখে।পাধ্যায়, কাস্তিক দে ঞ্ভুতি। তার থিয়েটাবে প্রথম অব্ভনীত 

বনু নাটকের মুব্রিত সংস্করণে তাব নাম শিক্ষকরূপে পাওয়া যাবে । গিরিশচন্দ্রের 

'ছত্রপতি, নাটকেও শেষ দুই অঙ্কেব তিনি শিক্ষক বলে শ্বীকুতি আছে। বন 

নাট্যকার এ কথা গ্রন্থের ভূমিকায় সরৃতজ্ঞচিত্তে শ্বীকার করে গেছেন | ভূপেন্দ্র- 

নাথ বন্দ্যোপাধায় তে "পাইন অক্ষ ধি ক্রসে'র ভূমিকায় উচ্ছৃসিত হয়ে লিখে 

ফেললেন, _“ন।ইন অফ 1দক্রস্* স্টাথে অভিনয় করাইতে _ ইহার মহল! 

দেঁওয়ইতে এবং আগাগোড়া ইহার প্রতোঞ্চ ভূমিক! শিধাইতে অমরবাবু যেরূপ 

গ্রাণপ।ত পরিশ্রঘ করিয়াছিলেন তহার নটজীবন আরম্ভ হইতে অদ্যাবধি তিনি 

আর কখনও .কান নাটক লইপ্া সেরূপ করেন নাই ” 
এই প্রবন্ধের বিষন্ীভূত অস্ত যে পাঁচ শরনের কথা বলছি, শিক্ষকত৷ ক্ষেত্রে 

তদের অব্দান কিছু থাকলেও, আমার তা অজ্ঞ/ত। 
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(৫) প্রচার॥ গ্রচারক্ষেত্রে অমরেজ্্রনাথ বুঝিবা অদ্বিতীয় । তায় আগে 

এর প্রয়োজনীয়তা কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি । গিরিশচন্দ্র, অধুতলাল 

বন্ুর বিজ্ঞাপনের নমুনা ছুশ্রীপা না হলেও, অমরেন্দ্রন!থের তুলনায় ত| অকিঞ্চিৎ- 

কর। অপরেশচন্দ্র বলেছেন,--"অমরবাবু থিয্সেটার খোলার কিছুদিন পরে 

থিয়েটারের হ্যাগুবিলকে ক্রমশঃ খবর কাগজে পরিণত করিলেন ।” 

ব্যাপাব্টাকে তিনি এক সুক্ষ কলায় পরিণত করলেন । ন্বীন্দ্রন1থ দত 
তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন,--দনাটকসংক্রাস্ত পুঙ্থানুপুঙ্থ তিনি উপেক্ষ। 

করেননি । প্রচারকর্মে তার সুক্ষ মনোযোগ এর নিদর্শন ; অভিনয়ের নিশ্চিত 

সাফলোর জন্তে ঘষে বিজ্ঞাপন পর্যায় তিনি বাবহার করতেন, তা দেখলে মাফিন 

বিশেষজ্ঞের! পর্যস্ত তাবিক না-ক'রে পারতেন না।” ( অনুবাদ ) 

শিশিব বন্থু 'এ+শ বছরের বাংলা থিয়েটারে লিখেছেন, “অমরেজুনাথের 

মনীষা! বিজ্ঞপন বাপারকে ন্ুকুমার শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেন, য! সেকালের 

পক্ষে ছিল অকল্পশীয়। এযাবৎকাল অতি নিক্কষ্ট র্ীন কাগজে একরঙ। 

(কালিতে” ) হ্যাগুবিল মুদ্রিত হত। সর্বপ্রথম ক্লাসিকই উৎরুষ্ট আইভরি 

ফিনিস কাগজে নানা রঙের কালির সাহায্যে তা প্রকাশ কবতে লাগলো। 

যেহেতু অভিনবত্ব এবং অনর্ভভার তব প্রগাঢ অনুরাগ, তাই কেবলমাত্র হাণ্- 

বিল নয়, প্রচারের সমস্ত মাধামগুলিকে তিনি শোভন, আকর্ষণীয় ও পরিকল্লিত 

উপায়ে কাজে লগালেন। গিরিশচন্দ্র সাধু, মাজিত আর গান্তীর্যমণ্ডিত 

ভাষার বিকল্পরূ'পে অমরেন্দ্রনথ সহজবোধা, চটুল এবং চমকপ্রদ শব্দরাজির 

প্রচলন কবলেন। তাঁর সেই সব রচন! হয়তো সর্বত্র উন্নত মানসিকতা এবং 

রুচিত পর্চিয় দিত ন1 কিন্তু তা অনিবার্ষ-ভাবে উদ্দেশ সিদ্ধির সহারক হুত। 

বিজ্ঞাপনের সুষ্ঠু ও কার্ধকবী ব্যবহার বাংলা ধিয়েটারকে তিনিই প্রথম শিখিয়ে- 

ছিলেন এবং এর ফলে লাধারণভাবে অভিনয়কল! জনপ্রিয় ও সাধারণ রজালয়ের 
অর্থ নৈতিক ভিত দৃঢ় হয়েছিল সন্দেহ নেই।” 

“চতুফ্ষোণ' ( কান্তিক্ষ, ১৩৮১ ) দীপক গোস্বামী “নাটাবিজ্ঞাপন ও প্রচার 

এবং অমরেন্দ্রনাথ দর্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে যে নিপুণ আলোননা করেছেন, 

তৎপ্রতি অনুলক্ধিৎস্থ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 

নাটা-সংবাদিকতা ক্ষেত্রেও অমরেজ্জন।থ পথিকৎ। “রজালায়,” 'নাটা মন্দির", 

থিয়েটার” প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাগন। হারা তিনি জনসাধ।রণকে 

নাট।সংক্রান্ত ব্যাপারে উদ্ধদ্ধ করে তূলতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেল 
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যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা বাতীত রঙ্গালয়ের সর্বাঙ্গীণ 

উন্নতি সম্ভব নয়। অমরেক্নাথ যখন সাধাবণ বঙজমঞ্চে অভিনেতা হিসাবে 

যোগদান করেন, তখন জনসাধারণ ছিল বিয়েটর বিমুখ । থিয়েটার বাওয়া- 
বিশেষতঃ উঠ্তিবয়সীদের পক্ষে একট অপকর্ম বলে মনে করা হত। কারণ, এর 

আওতায় পড়ে চরিত্র-স্খলনের দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না। কিন্তু এটাষে ধিরেটাবের 
দন নয়_ দোষ তাদেরই চাবিত্রিক দুর্বলতা, এটা দিনি প্রচারের মাধ্যমে জন- 

সাধাবণকে বোঝাবার চচষ্ট। করেছিলেন । ফল কি হয়েছিল, তা এখন সকলেই 

জানেন কন শা, অনবেজ্্রনাবকে প্র শটজীবনে ষে বিরাগ ও হুত্তর বাধ। 

আতক্রম করে প্রতিষ্ঠালাভ করতে হয়েছিল, পরবর্তাকালে শিশিরকুমারকে তার 
কণ।মাত্রও অতিক্রম করতে হয়নি, কাব তখন যুগ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, 

থিয়েটাব যে ঘ্বণ।র জিনিষ, এ ধারণা বিলুপ্ধ হয়েছিল আর তার পেছনে ছিল 

শিক্ষিত দর্শকমণ্ডলী ৷ 

(৬) প্রযোজনা ॥ বাংল] থিয়েটারে প্রয়েগকর্তা হিসাবে চারটি নাম 

সর্বাগ্রে উল্লেখষোগা-- গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অযুতলাল বস্তু, অমরেক্নাথ দত্ত ও 

শিশিরকুম!র ভাছুড়ি। যদ্দিও এ বিষয়ে অহীন্ত্র চৌধুরীর অবদান নিশ্চন্নই 
নগণ। য়, তবু শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে প্রথম চারঙ্জনের নামই অগ্রাধিকার পাবে বলে 

আমার বিশ্বাস। 

গিরিশচন্ত্র ও অস্বতলালকে তুলনা কনে হীন্দ্র চৌধুরী “বাংলা নাটয- 

বিবর্ধনে গািপশচজ্'- গ্রন্থে ছিখেছেন,-পনাটক প্রযোজনার শক্তি ছিল তীর 

(অমবতল!ল বন্গুর) অসামান্ত। মঞ্চে “ট্য-উপস্থাপন! ও দৃশ্তপট, সাজসজ্জা 

ও অন্তান্ত বস্তর বাম্তবানগত্যর দিকে তাঁর ছিল সদ! জাগ্রত দৃষ্টি। যেমন জিনিষ 

ঠিক তেমনি ভাবেই তিনি বূপাম়িত করতে চেষ্টা করতেন, এজন্য প্রচুর অথ- 
বায়েও তিনি কুন্তিত হতেন পা। *** *** এই বিষয়ে তিনি গিরিশচন্দ্রকে অনেকটা 

অতিক্রম করে গেছেন । গিরিশচন্দ্র খ)।ভমান নাট] পরিচালক হলেও এউ্ 

সকল খু'টিনাটি অনেক পময় দৃষ্টিপাত করেণ নি।” 
স্লতনাং এ থেকে তুলন।মুলক বিচারে অুতলালের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় । 

কিন্ত এ কথা এনন্বীকাষ যে অমরেজ্জনাথই এ সময়কার শ্রেষ্ঠ প্রযেজক। 

গবাসম্তী'র ১৮ই বৈশাখ, ১৩২৮ সংখ্যায় শ্রীপদ মুখোপাধার লিখোছিলেন, 
_ শ্বজীয় নাটাশ।ল।র ইতিহাস আলোডিন। করিলে, তুইটা বিভিন্ন ধার! দেখিতে 

পাওয়। যাক়। একটা বঙ্গীর নাটাশাল!র জন্মদীন হইতে আরম্ভ করিয়া জীযুক্ত 
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অস্বতলাল বনু মহাশয়ের অধাক্ষতার কিছুদিন পুর্ব পরাস্ত বিভৃত, অন্তটী স্বগর্য় 
অমরেক্নাথ দত্তের অভ্যুদ্দ্র হইতে অগ্।পি প্রবাহিত হইতেছে। *** *** কুক্ষণে 
কি সুক্ষণে জানি না, অমরেন্দ্রনাথ রঙ্গালয়ের উৎকর্ষ সাধনে যত্ববান হইয়া- 

ছিলেন। তিনি যে হাবভাবময় নৃতাগীত, বিচিত্র সাজসজ্জা ও আশ্চর্য্য দৃশ্ঠ- 

পটার সমমবেশ করিয়। গিয়াছেন, তাহারই উপর কিছু রং চড়াইয়৷ রজালয়ের 

বর্তমান অধ্যক্ষগণ নিজ নিজ কাজ চালা ইয়া লইতেছেন চি 

অপরেশ5জ্ছের 'রঙগলয়ে ত্রিশ বস? থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, 

--পতিনি থিয়েটার করিতে নামিয়। পুরাতন প্রচলিত পস্থার সর্বথা অনুসরণ 
করেন নাই, তখনকার ঝিয়েটারী ব্যবসার যে ধারা, তাহা তিনি বদলাইয়। 

দিয়াছিলেন। বাঙ্গল। রঙজমঞ্চের ইতিহাস যিনি লিধিবেন, তিণি দেখবেন _ 

বাঙ্গল। নাট্যশাল। বাহি$ ও মাধিক সৌষ্ঠৰঘ ও উন্নতিব জন্ত অমরেজ্রনাথের 

নিকট বু পরিমাণে খণী। অমরেন্দ্রনাথ তাহার সময়ের নাট্যশালায় যে নৃতন 

জীবন দিয়েছিলেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তিনি ষে ধিয়েটাপী পআহহাওয়। 

হি করিয়া! যান, তাহার জের এখনও চলিতেছে বাললেও কিছুমাত্র অতু[ক্ষি 

হয় না।” 

«একশ বছবের বাংলা ধিছ্েটারে' শিশিব বন্মু লিখেছেন,--"বাংল। 

থিয়েটারে বাস্তবতাব জনকও অমরেন্দ্রনথ । অভিশয় ষে কেবলমাআস “অভি- 

নয় নয়, তা নির্ভর করে অভিনয়, মঞ্চ, আলো রূপসজ্জা গ্রভৃতি বিভিন্ন মধ্- 

আঙ্গিকের সু সমন্বয়ের উপর, গিরিশ-ুগে সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন। 

*% পরিশেষে জংক্ষেপে বল! চলে__গ্রযোজনার দুঃসাহসিক মৌলিকতার 
নিশ্চিত আবেদনক্ষম প্রচারমাধমের হ্দক়গ্রাহী প্রষেগেঃ বর্ণাঢা অথচ সরলী- 

কৃত আবেগের নাটক নির্বাচনে এবং অর্বোপরি অনুপম অভিনয়-সৌকুমার্ষে 
ক্সিক থিয়েটারের আকর্ষণ সেকালের ন।টমোদীদের কাছে অপ্রতিরোধ্য ছিল। 

ক অনুরাগে উদ্বেল তদানীস্তন দর্শক ক্লাসিকের নামে 'পাগল' হতেন-- এ 

মন্তব্যে অতিশয্য নেই। সমকালীন পত্র-পত্রিকায় অজ প্রশংসাবাদ এই 
উক্তির স্বপক্ষে সাক্ষ) দিয়েছে ।” 

গ্রযে(জনা-ক্ষেত্রে অমরেন্দ্রপাথের অশীম অবদানের সার সহ্বলন করে, 

২১শে চৈত্র॥ ১৩৪৭, «আনন্দবাজার পত্রিক।'য় নরেন্দ্র দেব লিখেছিলেন, 

প্যগাঁর অনগেজ্নাথ দত্ত বছ অর্থবার় করে আমাদের নাট্যশালার দৃশ্তপটে ও 

সাজযজ্জায় নৃতন্ত্ব আনবার জন্য যত্বুবান্ হয়েছিলেন । গ্ররুতপক্ষে বাংল! 



অভিনয় ১৬১১৫ 

রজমঞ্চের প্রথম সংস্কারক বলা ৮লে তাকেই। ক্লাসিক খিক্সেটারেব আঙল 
থেকেহ 'ঠা/ল। সীন”, «কাট! সীন+, “বকা সীন', পরিবর্তণীয় উইংস ও “প্রে।সি- 
নিয়ম এবং ববনিক। হিসাবে প্রথম “কার্টে” বাবহৃত হয়। রভীন আলো।, 

“স্পট লাইট” গ্রভৃতিরও গ্রচলন হয়। 

“আগেই বলেছি, 'ষ্টেজে' তখন কেরোসিনের প্যাকিং বাক্স কেটে তৈরী 

করা রডীন কাপড়ে মোড়া নকল আসবাবপত্র বাবহাব হুত। অমরেজ্জন[থই 

সর্বপ্রথম জে আলল সংগ্রামে ব্যবছার প্রবর্তন কবেন। *** *** এই সমস্ত 

থেকেই রঙ্গনঞ্চকে এক বাস্তব রূপ দেবার চেষ্ট। চলতে লাগল । ট্রার, মিনার্ভা, 

ন্যংশ।নাল প্রভৃতি গ্রতিদ্বন্া নাট)শালাগুলির মধ্যে বেশ একট। প্রতিযোগিতা 

স্বরু হয়ে গল ।১ 

নৃত/গীতের ক্ষেত্রেও অমবেন্দ্রনাথ ঘে অভিনবত্ধব সৃষ্টি করেছিলেন, সে 

সম্বন্ধ অপরেশচন্দ্রের মন্তব্য উদ্ধার করছি,--পইহা নিঃসস্কোচে বল। যাইতে 
পাবে যে সাধারণতঃ গীতিনাটক বলিতে আমগা যাভা বুঝি, তাহার একট! নৃতন 

রূপ তিনি দয়াছলেন। নুত্যে নৃতন ভঙ্গীর গুচলন ও প্রবর্তন তাহার থিয়ে- 

ট।রেই হয়, ক্লা।সকের নাচগ।ন তখনকার দর্শকদের খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল ।” 

প্রযে জনা-ক্ষেত্রে শিশিরকুমারের অপূর্ব কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত ও সর্বজন- 

দ্ব'কৃত, আমাব বিস্তৃতিব অপেক্ষ। রাখে ন]। 

সুতরাং রঙ্গমঞ্চের ইতিখাস পর্য।লোচনা করলে আমরা দ্নেখি যে, শিশির- 

যুগে 'শশিবকুমাব যেমন শ্রেষ্ট গ্রয়োগকর্তা, গিরিশ-যুগে গিরিশচ্্র, অমৃতলাল 
বন্ধু গ্রভৃতির বিদ্যু।মত্ত। সত্বেও অমবেন্দ্রণাথই শ্রেষ্ঠ প্রযোজক । এর কারণ 

খুলে আমর! “খি, অর্থের সম্পূর্ণ নিয়ন্্রণক্ষমতা না থাকলে সার্থক গ্রযে!জক 
হওয়! সভ্ভব নয়। এরা দুজনেই থিয়েটার-ব্যবসার মালিক ছিলেন, গুতরাং 

গ্রযোজনায় যথেচ্চ ব্যয় করতে কোন বাধা ছিলনা । গিরিশচজ্কে অন্থু 

্বত্ব'ধিকারীর অধীনে কাজ করতে ভুত, ফলে দ্বীয় পরিকল্পনাকে রূপারিত্ত 

কগতে শুধু যে বিলক্ষণ বেগ পেতে হত, তা নয়, বন্ছ ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর হত 

না। মাণিকদেব খবচ কমাবার দিকে যতটা প্রধর দৃষ্টি ছিল, গ্রযে।জনার 

উতকর্ষেং দশে ততট1 ছিল না। তবে এ কথ! গিরিশচন্জ্রের সম্বন্ধে প্রযে জা 

হলেও, অন্ৃতরপাল বসুর বেলায় থাটে না, কেননা, তিনি গুধু ব্যবসার নয়, 

য়েটাব-বাড়ীবও অন্যতম মালিক ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের অদ্ভাদয়ের আগে 

পর্ধস্ত তিনি অনেক নাটক কৃতিত্বের সঙ্গে প্রযোজনা করেছেনঃ কিন্ত তার পর 



১৬৬৬ আন্িনয় 

ঘ্বরশকের পৃষ্ঠপোষকতা চলে বায় অমরেন্ত্রনাথের দিকে। ফলে, ক্লাসিকে যখন 

বাছুড় ঝ.লত, ষ্রারের বেঞি তখন শৃন্ত। এখানে ভাল গ্রযে'জনার অবকাশ 
কোথায় ? 

অতএব এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 

পারি ষে, সর্বগুণান্বিত, সর্বকর্মাম্বিত ও সর্ববতো মুখী গ্রাতিভায় বিচারে গিরিশচন্তর 

ও অমরেন্দ্রনাথ সর্ধাগ্রগণা । এদের ছুজনের তুলনামূলক বিচার করলে বলা 

চলে, নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অমরেক্নাথ সম্বন্ধে 

'্বঙগবাসী'র একটি উক্তি ম্মরণষোগা । 'বঙ্গবাসী'কে ( ৬ই শ্রাবণ, ১৩১৮) 

বিহারীলাল সরকার লিখেছিলেন,--”সেক্সপিয়ার স্থত্বধে একদিন লাগ্োর যা 

ঝলিয়াছিলেন, এখানে ররীক্র-অমরেক্দ্র সম্বদ্ধে তা কি বলা যায় না? ল্যাণ্ডোর 

বলিয়াছিলেন, 7৩ ৬83 0001৩ 011617)9] 0740 0015 011810815 ৩ 

7016০980750 91001 05501000153 2170 10:008181 01)6177 11000 1106১, 

অভিনয়ে-_বিশ্বকোষ (দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংক্করণ ) লিঞ্খথছেন,__ 

“ক্লাসিকে পলাশীর যুদ্ধে, হারানিধি ও হুরিরাজ নাটকে প্রধান নায়কের 
ভূমিকায় অমবেন্দ্র যে যশ অর্জন কুরিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাকে সেই সময়কার 
অগ্রতিষবন্ী অভিনেত! ধলিলেও চলে ।” 

গিরিশচজ্জরের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে অমরেন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠতর অভিনেতা 
ছিলেন, একথ! বল। আমার উদ্দেস্া নয়। কিন্তু অমরেন্ত্রনাথ অভিনীত বন্ধ-_ 

গ্রসিন্ধ ভূমিকার, যথা গেবিন্বল[ল, হবিরাজ, নবকুমার, ভীম, অঘোব, মার্কাস, 

কুলীরক গ্রভৃতির- গিরিশচন্্র বোধ হয় রূপদান করার কল্পনাও করতে 

পারতেন না । অথচ, গিবিশচন্দ্রের রূপায়িত বন্ধ প্রসিদ্ধ চরিত্র,-ষথা, ষেগেশ, 

করুণাময়, মেঘন!দ, রাম, সীতারাম প্রভৃতিকে অমরেন্ত্রনাথ সার্থকতার সঙ্জে 

রূপদান করেছেন,_-কখনও অসফল বা দুর্নামের ভাগী হননি । “যোগেশ' 

সস্বদ্ধে “হিন্দু পেট্রিক্ট? (৭ই ডিসেম্বর, ১৯০১ ) তো লিখেছিলেন,-_”3808 

4৯ বত 0900 53 0০6681), ৬৬৩ 108 0৩619 80016 80৩19 011)618 

180 [728015800 0083 1026 1061001551+ 

অধ্াক্ষতায় _ অমরেক্জনাথ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ । 

শিক্ষকতার-_অধেন্দুশেখর ও শিশির়কূমার সহ গিরিশচন্দ্র শ্রেষ্ঠতর 
শরিক্ষক ছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু অমরেন্্নাথ বিশেষ গৌণ ছিলেন না। 

প্রচারে-__অম্বেন্দ্রনাথ অদ্িতীম্ব। আজও তার প্রতিভা পাঠকদের 
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চমক উৎতাদন করে। 

গ্রযে!জনায় -অমরেঙ্্রনথকেই প্রকৃত পক্ষে বাংলা বঙ্গমঞ্চের প্রথম 

সংস্কারক বলা চলে। 

অরেক্ত্রনাথের মৃত্যুতে শক প্রকাশ উপলক্ষে 'অমৃত বাজার পল্জিঝা' 

গিরিশচন্দ্র ও অমরেক্্রনাথের গ্রুতিভার তুলনামূলক বিচার করে লিখেছিলেন, 
“06 92190, 31015) 010810082, 01)086 ৮189 010৩ 207৩7 01 চ2৩ 

[00197 90965 200 00760798060 01810565088 ঠ009767 018 

[91110908000 ৮/0)0]) 15 10021010061], ৪9 0১6 0867 9006৮ 0 

1136 211 83 81011160 017 1106 9188৩ ” 

শিশিরকূমার ভাছুড়িও অমকেন্্রণাথের এই সর্বতোমুধী প্রতিভা সমদ্ধে 

মন্তবা করেছেন, পরত এজ৪ 0১৩ 80160 01 07৩ [00181 91228. 

ূর্টী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধকারকে লেখা এক পত্রে একটি মস্তব্য বোধ 
হয় এ বিষয়ে শেষ কথা, - “176 9983 & £601৪-- এই কথাটাই সত্যি। 

কৰি নুধীন্দ্রনাথ দত্তের আত্মজীবনীতে অমরেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ 
সংকলন £ রথীশ সাহা 

[ ১৯৫৭-৫৮ সালে শ্িকাগে! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সঙ্গে যুক থাকাক|লীন 

দুধীন্দ্রনাথ মাঞ্িন অধ্যাপক এডওয়ার্ড শিল্স'এর প্ররোচনায় ইংরাজিতে একটি 

আত্মজীবনী রচনা (6 94077 ০£1/118)6) আরম্ভ করেন। সেই 

অসমাপ্ত রচনার চতুর্থ, দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদ 'কবিত]” পত্রিকায় (দুধান্ 

নাথ দত্ব শ্থৃতি সংখা।। আব্বিন-পৌষ ১৩৬৭ ), জ্যোতির্ময় দত্ত ও অসি 

দবেব কর্তৃক বাংলায় অনুদিত হয়ে প্রকাশ হর়। বর্তমান অংশটি এ পত্রিকায় 

প্রকাশিত একাদশ পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ ] 

ক "অধিকাংশ বাঙালিই স্বভাব-অডিনেতা ) এবং এই জাতিগত উত্তরাধিকার 

ছাড়াও অমবেঞ্ন।থ ছিলেন কাত্বমান? তার মুখগ্রী ছিল সুন্দর এবং কালো 

চুল ও গুষ্কর|জির গ্রতি তুলনা তার পাকা ধানের মতো গায়ের রঙ আরো 

উজ্জল ধেখাত। কিন্তু তায় আরত দুটি, বাঞজনাময় ত্গিমা, আর সেই উদাত 

বন্ঠস্থর _তীয় অঙ্গব সেই গুক্ষতম অর্থবিকিরণের ক্ষহতা--বছু বর্ষের সাধনায় 



১২৬১৮ অভিনয় 

ফলেই তাঁর আয়তে এসেছিল। এবং যদিও তিনি হিম্দু বলেই “কৃন্ত্র গচ্ছসি' (১) 
নিটকে খুইান নায়কের ভূমিকার তার অভিনয় এমন চমক প্র মনে হয়েছিল । 
আসলে কিছুই তিনি ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দেননি এবং নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের 

বারা প্রমাণ করেছিলেন যে সৌভাগ্য উত্তম ব্যবস্থাপনারই নামাস্তর । যেহেতু 
তীর জীবনই ছিল, রঙ্গালয়, তাই নাটক সংত্রধূত্ত পুঙ্থানপুঙ্খ তিনি উপেক্ষা 
করেননি । প্রচার কর্ষে তার সুক্ষ মনোযোগ এর নির্শন 7; অভিনয়ের নিশ্চিত 

সাফলোর জগ্য যে বিজ্ঞাপন পর্ধযান্ন তিনি ব্যবহার করতেন, ত৷ দেখলে মাফিন 
বিশেষজ্ঞর! পর্যান্ত তারিফ ন1 ক'রে পারতেন না। বিজ্ঞাপনের মত তাঁব নাটকও 

নিফাম শিল্পকর্ম ছিল না; 

** আগামী কালের অভিনয় ক্ুচী বলে দেবার পরমুহূর্তেই নবতম নাটকের 
শ্রুতি লিখন অস্ত কবে দিতেন, যাতে আসন মাসে নৃতন কোনো পালার 
ন।ম বিজ্ঞাপনে ঘে।ধিত হ'তে পারে । তৎকালীন বাংলা রঙ্গমঞ্চেব প্রথা! অনুসারে 

আব্কর্্ে।দয় অভিনয় হ'ত, অতএব এক একটি অভিনয় রজনীর জন্ত্একাধিক 

ন!টক না-হ'লে চলত না। আর, দর্শক সক।শে একই নাটক বার বার উপস্থিত 

করতে গ্রযে।জক লজ্জিত বোধ করতেন 

সারস্বত মঞ্ত্রসদ্ধির দিক থেকে অনাচারী ব'ণে কথিত হোক বানা হোক, 

অমরেন্দ্রনাথের রচনাবলী এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে বাংল! দেশের বুহত্ধম 

পুস্তক প্রকাশক সেগুলি সংগ্রহ ক'রে সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেন, এবং দীর্ঘ 

কয়েক দশক ধ'রে সেগুলির গ্রচার রাখতে বাধ্য হন। শেক্সপীররের “হামলেট, 

অবলগ্বনে লিখিত তার নাটক অন্যান্ত অনেকের অনুবাদের চাইতে হয়তো 

সাহিতাগুণে নিক্ষ্ট, কিন্তু শুধুমাত্র তার নাটকই বছরের পর বছর উৎনুক দর্শক 

আকর্ষণে জমর্থ হয়েছিল । সতা এ নাটকের নামতুমিকায় অমরকাকার আশ্চর্য 

অভিনয় তার ভাবান্বাদের জনপ্রিয়তার কারণ? কিন্তু যেহেতু সেকালে দেব- 

দ্বিজে তক্তি ও গারহ্ম্থা মুখছুঃণ ছাড়া নাটকের তৃতীয় বিষয় ছিল না, হা।মলেট 

নির্বাচনেই তার বৈশিষ্টের প্রম[ণ পাওয়া! যায়। সনাতনী পস্থ। বর্জনের অগ্ি- 

প্রায় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর সর্বশেষ নাটকটিতে যার বিষয় ছিল 
নেপোলিয়নের অন্তিম জীবন; এবং বর্দিও মৃত্যুকালে তার প্রাথমিক খসড়ার 

বেশি এগোস্বনি, তবু নাটকীন্স গঁচিত্য বিষরে তাঁর সহজবোধ নিভূর্ল জেনে, 
এক প্রযোজক সেটি চড়া দমে তার পুনের কাই থেকে কিনে নেন। ছূর্তাগা- 
ধকাত। পাওুলিপিটি হারিয়ে ফওয়ার় এ নাটক কোনোদিন মধস্থ হয়নি। 
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(২) কিন্তু নিষবলুষ ব্যাঞ্জন। নিয়ে সচেতন পরীক্ষা না ক'রে থাকলেও, অমরফাঁকা 
তার নিজের বৃত্তির ছিদ্র সন্ধানে বিরত হননি ) রঙ্গালয় বিষয়ে তার রচনা সমূহে 
সমালে।চনার অংশ প্রচুর, সেজন্ত একটি পঙ্ত্রিকা স্থাপন ও সম্পাদনাঁও করে- 

ছিলেন। ( গিরিশচন্দ্র খোষ সম্পার্দিত 'সৌরগু; পত্রিকার অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন 

সহকারী সম্পাদক, পরে তিনি তিনটি পঞ্জিক স্থাপন ও সম্পাদন! করেন। 

রঙ্গালয়, নাটামন্দির ও ধিয়েটার। ন্বুধীন্দ্রনাথের অনুজ হরীর্নাথ দত 

অনুমান করেন যে এখানে 'নাট;মম্দিঃ, বিষয়ে উল্লেখ করা হচ্ছে--সম্পান্দক, 

কবিতা ) এই প্রকার প্রকাশিত তাঁর আত্ম জৈবনিক উপন্াসটিতে (৩) 

গণচিতরগক উপাদানের অভাব ছিল না। 

তার বুদ্ধিগত কৃতিত্বে বোঝা যায় যে নাট্য সাহিত্যে তো বটেই, অন্যান্ঠ 
বিষয়েও তিনি বিস্তর পঠন পাঠন করেছিলেন ; অথচ এজগ্য প্রয়োজনীয় অবসর 

তিনি কীভাবে স্যষ্টি করে নিতেন তা কেউ জানে না। তিনি নিশান্তে শুতে 

ঘেতেন বলে বেলা এগারটার আগে তার দিন আরস্ভ হ'ত না; আর ততক্ষণে 

আগন্তক সহকমর পাচমিশেলি ভিড়ে তার বৈঠকখানার ভেঙ্জে পড়ার দশ! হ'ত 1” 

(১) অুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভ্রাত। হুরীন্দ্রনাথ দত্তের মতে ওটি হবে "08৩ 2187 

0111)5 01939 নাটক। 

(২) ন্ুধীন্দ্রনাথ দভেব এই মন্তব্য সঠিক নয় । নাটকটি অমরেঞ্রনাথ 

নিজেই জীবিত অবস্থায় সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং এটি এখনও নুধীন্দ্রন!থের ভ্রাত। 

হুণীন্দ্রনাথ দত্তের নিকট আছে। «অভিনয়'-এর বর্তমান সংখ্যা প্রকাশিত। 

(৩) “অভিনেত্রীর রূপ ।* 

অমরেন্্রনাথ ও তৎকালীন দর্শক সমাজ / অপর্ণ। চৌধুরী 

বিয়েটারে কোন রকম শিক্ষানবিশী না করে বাইরে থেকে নায়করূপে বন 

ন।টা শালায় আবিত্তি ধোয়ে রঙলয়ের সমস্ত পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যে নতুনত্বের 

জোয়ার এনে বংঙালী দর্শককে মাতিয়ে তুলেছিলেন অমরেঙ্নাথ দত্ত । ১৮৭৬ 

্রী্টাবে এজ রঙ্গালয়ের যে দ্বিতীয় যুগের স্ছত্রপাত __সেই ঘুগেরই প্ররন্তকালে 

কোলকাতার চোরবাগানের বিখ্যাত দৃত্ত বংশে তার জগ্স। তার বর্ষজীবনের 
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উদ্ধান রহ্বঘঞ্চের ছিতীয় ও তৃতীয় যুগের মহাসন্ধক্ষণে। বহু খ্যাতনামা! অতি- 
মেতা থাকা সত্বেও রঙ্গ।পয়ের তৃতীয় যুগে অমরেন্দ্রনাথ মঞ্চজগতের শ্রেষ্ঠ 
বূশকার। স্ুপ্রসিদ্ধ সাহিতিাক বিজদ রত মজুমদাব সম্পার্দিত সাখাহিক “বাংল” 
পত্রিক! অমরেক্রনাথ দত্তের মৃত্যুর দশ বছর পর যথার্থই লিখেছেন যে অর্ধেন্দু- 
শেধর, অমৃতলাল মিজ্ঞ প্রভৃতি নটের শক্তির অস্কাব ছিল না সতা, কিন্তু ভাগ্য- 
লক্ষী তাদের প্রতি সুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাই। অতীতকালে অমকেন্দ্রনাথই 
একমাজ নট-যশার নামে দর্শক আকুই হোত, সম্প্রঙ্গায়ে অন্ত অতিনেত! অভিনেত্রী 
যাই করুক না কেন--দর্শক এক] অমরেন্দ্রনাথকে দেখতে পেলে যোল আনা 
পেতেশ। 

সক সুপুরুষ 'অমবেন্দ্রনাথ বাংলা রঙগমঞ্চে যখন প্রথম অবতীর্ণ হোঙ্গেন 
তখন তাঁর বয়স অল্প। কিন্তু এই মল্প বন্নসে স্থপ্রতিষ্ঠিত নাট্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
তীব্র প্রতিযোগিতায় তিনি অনায়াসেই জয়লাভ কবেছিলেন এই জয্রলাভের 
মূলে ছিল সমসাময়িক পরিবেশ ও তৎকালীন দর্শবসমাজ। ১৮৭২ষ্থুঃ থেকে 
১৮৯৭ খুঃ পর্যন্ত এই নুদীর্ঘ পচিশ বছরে বাংল! দেশের বিভিন্ন নাটাযমঞ্চের ধারা 
প্রতিষ্ঠঠত৷ এবং ধাদের নিয়ে তৎকালীন নাটকগুভি মঞ্চস্থ হোয়ে আসছিল, 
দর্শকসমাজ দীর্ঘকাল ব্যাপী শুধু সেই চেন মুখগুলিই অভিনেতা ও নায়করূপে 
দেখে আসছিলেন । ন্যাশনাল আর গ্রেট গ্/শনাল ভেঙে ষ্টার হোল- এমারেন্ড, 
সিটা, মিনার্ভা থিয়েটাব জন্ম নিল । সব নাট্যশালাতেই দর্শকরা সেই পুবতন 
পরিচিত মৃখ ছাড়া কোন নতুন প্রতিভার সন্ধান পান নি। সাধারণ দর্শক 
সমাজ্জের মধ্যে সেই পুর/তনের সনাতনী বোলেচালে ধেন অরুচি ধরে গেছে। 
তার। যেন নতুন গ্রতিভার_নতুন মুখের সন্ধানে সাগ্রছে অপেক্ষা করছেন। 
ঠিক এমনি সময়ে অমরেক্দ্রশাথ দত্তের রমঞ্চে আবির্ভাব । 

অমরেজ্নাথ দর্শকদের অকুঞ্ঠ ভালবাসা পেয়েছিলেন । কিন্তু এই 
ভালবাসার মর্ধ্যাদ বক্ষ।র মত যথেষ্ট শক্তি প্রন্তিতা ও নিষ্ঠাও তার ছিল। বুদ্ধি, 
স।হস, অধ্যবসায় তাকে থিয়েটার জগতে স্ুগ্রতিষ্ঠিত করেছিলো । এ সম্পর্কে 
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দে]াপাধ্যায় লিখেছেন-_"অমরেন্দ্রনাথ ভুইফোড় অভিনেতা 
হল নাই। অমরেন্ত্রনাথ ০97758955 করিয়!, দর্শক হাসাইয়া, করতালির জোরে 
বড় 4০:০৫ নাম লাভ করিবার চেষ্টা করেন নাই। অমরেন্তরনাথ অভনেতা 
হইবার জন্ট বীতিমত সাধনা করিয়াছিলেন, তবে নাট] জগতে অঙ উচ্চ আসন 
লাত করিতে সক্ষম হইয্নাছিলেন ,* 
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অঅণেহ্ানাথি কার সময়ের নাউক+ ২+ নটাশালার নতুন জীবন সঞ্চার 
কিপ্সেছিলেন। ভতখনকার সেই সব" লব্বগ্রতিষ্ঠিত অভিনেতা-একদিকে শ্িরং 

গিবিশচন্ত্র অন্ত দিকে অমবতলাল, অর্ধেন্দুশেধখর, মহেজ্লাল, দানীধাবু---ধাঁ্জের 

দিয়ে তখনকার নাটক"ও নট্যশালা নিরস্ত্র ও পরিচ।লিত-_-তীদের সঙ্গে 

প্রতিযোগিতায় অয়যুক্ত 'হয়ে অমরজনাথ তদেবই যুগে এককভাবে যখের তুঙ্গে 
আরোহন করলেন । থিয়েটারে বাহীক ও আঙঞ্কিক সৌষ্ঠবকে তিনি সংহত 

কবেছেন_-আধিক, কায়িক অথলা লোকভয়' ফোন বাধাই তিনি গ্র'হা কবেননি। 

থিয়েটারকে তিনি জাতী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। যে দর্শক এতদিন 

ধধাবাধা নিয়মের মধ্যে বিয়েটার দেখেছে-_-সেই দর্শককে তিনি টেনৈ এনেছেন 

বঙ্গমঞ্জের বিধি নিষেধের বৈড়াজাল ভেজে দিয়ে । থিদেটারের প্রণ দর্শক-- 

দেই দর্শক সৃষ্টির প্রয়াসে তিনি তার দর্শককে থিয়েটারের সঙ্গে একাত্ম হবার 

আুযেগ দিয়েছেন, জনগণেশকে তুষ্ট করেছেন নানান উপহারে আর রসের 

উপাচাবে-__দর্শক সোৎসাহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সর অন্ভিনয় দেখেছে-_বিচিজ্ঞ 
অনুভূতিতে সোচ্চারে তাদের মনের ভাব গ্রকাশ কঝরেছে। 

" * ছে যুগে রাসিক আর অমরেজ্দ্রমাথ- প্রই ছুই নামেই জয়জয়কার! এই 
ক্লা'সক থিয়েটাবেন জন্য অমগ্কজ্দনাথ নিজে ন।টক রচনা করেছেন) রবীজ্ন।খ 

বম্কম উপত্বাসের লাটাকপদান ও মঞ্চন্ব করেছেন। অমরেন্দ্রন।থ-আভিনীত 

সব নাটকেই অজত্ভব ভীড়। বৃষ্টির জলে ক্লাসিক বিষ্টেটারের * অডিটোরিয়াম 
ভেজে যাচ্ছে-_-ছ1তা মাথায় নিথিকাব ধর্শক নাটক দেখে চলেছে শর্শক 

সমাজের এই আঅভিবাক্তিকে জক্ষা) করেই পরবর্তীকালে অমবেজ্নার্ধ 

বলেছিলেন+-“আমায় বিশ্বাস---আমি যর্দি বনে চলিয়া খাইয়াও থিঃয়টায় 

থুলি--তআহ।তেও আপনাদের সহযোগিতা লাতে বঞ্চিত হইব মা” | 

অমবেক্জ্রন।থ সে যুগে একের পর এক নাটক র্ধস্থ করেছেন এবং বিডি 
ডরিত্র বূপায়ণে তার অসাধারণ দক্ষত। ধর্শকসমাজ সাদরে গ্রহণ করেছেন । 

মিন(র্। থিয়েটারে নবীনচন্দ্র সেনেক *পল।লীর যুদ্ধে”, সিরাজেরাভূমিকায় অথবেজ 

নাথের প্রথধ অভিনয়ং। ধরবি সধীনওজ্জ্র পেন অঅরেজ্্রনাথের অজিনয়ের 

উচ্ভুদিত গুশ' সা করেছিলেন । বিদ্ধ গিরিশচন্দ্র ₹হার! নিধিৎতে তার অতিনর্ধ 

অসাধারণ। তিনি যখন বঙগধঞ্চে গজন্ধ-নণচার বাধা” ও মনোবাঞা পুর্ণ হোক*ঃ 
এই ছুটি সংলাপ উচ্চারণ ঝরতেন” তখন দর্শকের মনে "হোশি সত্যি বুধি 
একজন অন্ধ নাচার পুলে সাষনে ঈাড়িংস্র ভিক্ষা করছে।ত সে যুগে *অতোরের” 



১৬৭২ আনিিনয 

ভৃষিকান্স বেলবাবুও অভিনয় করতেন। তীর অভিনয়ও স্বাভাবিক ছিল। 
কিন্ত অঘোররূপী অমনজ্রনাথ আরও স্ুন্দর। আরও  গ্র।ণবস্ত। এ জম্পর্কে 

কৰি লুরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন - 

“প্রথম প্রতিভা তব “অধোরে" বিকাশ 
“বেলবাবু' তুলনায় কভু নচ্ছে হা'স। 

খনির কাঞ্চন তুমি 

চিনেছিল বঙ্গভূমি 

পেয়ে তব মনীষার প্রথম আভাস ।” 

দবি্মজল” নাটক বিশ্বমঙ্গলের চরিত্রে অমরেন্দ্রনাথের অনবদ্য অভিনয় 
দেখে শ্রীহরিচরণ কাব্যতীর্থ লিখেছেন--“অমরেক্্রনাথকে বিজ্বমঙগলের চরিজ্ে 

ংশ গ্রহণ করিয়া রঙমঞ্জে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া বাশ্তবিকই বিস্মিত হইয়া 

ছিলাম। তাহাকে বুন্দাবনের পথে পথে অদ্ধের ন্যায় ভ্রমণ করিতে দেখিয়া 

আমার হৃদয়ে শাস্তিশতক গুণেতা শ্রিহলণ মিশ্রের কথা অম্পূর্ণরঞ্জে উদ্দিত 

হুইয়াছিল__মনে হইয়াছিল বুঝি শিহলণ মিশ্রেই “আরিত্যস্ত গতাগতৈ রহ রহঃ 

সংক্ষীয়েত জীবনমূ_-এই উপদেশ জনসমাজে প্রচার করিবার অন্ত স্ব 
রঙ্জমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।” ্ 

অমরেন্ত্রনাথ তথা ক্লাসিক থিয়েট।র সাফলে৷র শীর্ষে আরোহণ করেছেশ 

“আলিবাবা” নাটক অভিনয়ে । আথিক দিক থেকে অমরেজ্জন!থ “আলিবাবা” 

নাটক অভিনয়ে সৌভাগ্য-লক্ষীর অকৃপণ-কুপ। লাভ করেছেন--একথ। যেমন 
সতা--তেমনি সত্য এই নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে, সাধারণ দর্শকের মনকে 

স্বতঃশ্যুর্ত নাটক-বগ্যুয় মাতিয়ে দেওয়া। “আলিবাবা? তখনকার দর্শকসম[জকে 

মাতিয়েছে__ অমরেন্দ্রনাথ অভিনীত নাটক দেখার জন্তু তার পাগল হোয়েছে। 

“আলিবাবা, অপেরাধম্খু লীতিনাট)। নাচে-গনে, হাস্যেলান্তে 'আলিবাবা' 

মান্ষের প্রাণের ছুয়ারে আননোর জোয়র আনে। নৃত্যকে “আলিবাবা'র 

তিনি ভতনত্বে মগ্ডিত করেছেন-_ন্ুরে-ছন্দে গান যেন প্রাণবস্ত হোষে উঠেছে, 

“আলিবাৰা' নাটকের চরিত্র-চিত্রণে একটি ক্ষুত্র গৌণ ভূমিকায় তিনি অভিনয় 

করেছেন। অথচ এই তৃমিকায় তার অভিনয় অবস্পানীর়। আজ পর্যাস্ত 

হুলেনের ভূমিকায় ত(র মত অভিনয় আর সম্ভব হয়নি । রমাঁপতি দত্ত তার 

প্রুজলয়ে অমরেজণাথ” গ্রন্থে .লিখেছেন_প্হসেনের অংশে তিনি যে ছবি 

দেবিয়েছেন--তাহা অকল্পনীয়, .*. অমরেন্দ্রণাথ নিজ ব্ক্তিত্ব বলে ও গ্রতিভা- 
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ওণে এই সামান্য চরিত্রের যে অভিনয় করিয়াছেন তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত । .** 
অমরেন্্রনাথের কণ্ঠন্বরে ও সাত্বিকতায় এক অদ্ভুত অভিনব অনমুকরণীয় ভাব 
উত্তাসিত।” 

কেবল মন্ত্র অভিনয়ের মাধামেই অমরেজ্রনাথ দর্শক সমাজে প্রতিষ্ঠা লা 

করেননি--এই প্রতিষ্ঠা তাকে নিজ গ্রতিভায় এবং অজন্র গুণর1শির বিনিমন়ে 

লাত করতে হয়েছিল । মঞ্চ পরিচালনে নতুন পরিবেশের প্রসার ; নিত্য নতুন 
প্রথায় নাটক প্রযোজন। দর্শক সমাজের মধ্য একট। সাড়া জাগিয়ে তুলোছিল। 

দৃশ্তপট, সাজসজ্জা, নৃত্/গীত থেকে গুরু করে বিজ্ঞাপনপত্জ, হ্াগুবিল, প্রা কার্ড, 

নাট্যপত্রিক্, গ্রচারপঞ্জ থিয়েটার জগতে তাঁর এক নতুন সংযোজন । নাটা- 

জগতে এই সাড়া-জাগানো পরিবর্তন নতুনত্বে,। অভিনবত্বে রজমঞ্চকে পূর্ণতা 

দন করল। তীর হ্াগুবিলের মাথাম্ব লেখা থাকত “হৈ হৈকাণ্ড-রৈরৈ 

বা/পাব”। স্থাগুবিলে অভিনেতা-অন্তিনেত্রীর শুন্দর ছবি দিয়ে তাকে এক নবরপ 

দান করেন। ষ্টেজে আসবাবপত্র, কাট। সীন, কুশ্ড়েঘর, পশু-পাখি আমদানি 

কবে তাকে তিনি বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা কবেন। 

অমরেজ্জনাথের ছিল এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যা দর্শককে সহজেই আফষ্ট 

করত। এ সম্বন্ধে ১৩০৬ সালের ৩রা ভাজ্পের “্বলবাসী”র মন্তব্য উল্লেখষে।গ্য 

কা।সিকের তখন পূর্ণ সৌভাগ্য । কেবল গুণেই সেই সৌভাগ্য পুর্ণ প্রচার 

হইতেছে । না হইবে কেন-দ্বম্ুং ম্যানেজার অমরেজ্নাথ অভিনেতার আদর্শ 

স্থলের উচ্চাসন পাইয়াছেন:*....অভিনয়ে জরি নাই, কাধ্য পরিচালনায় জট 
নাই, বিনয় ব্যবহারে ত্রুটি নাই, আদ্র অভ্যর্থন।য় ভ্রুটি নাই”। 

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন _ণঅমরেক্নাথ আত্মোৎসর্গ করিয়া 

সংধারণ রঙ্গালয়ে নট রূপে অবতীর্ণ হওয়ায়, আমার মনে হয় সমগ্র বাংল! দেশটা! 
ষেন থিয়েটারে মাতিয়। উঠিল” । বস্তুতঃ অমরেন্্রনাথ ষে কালের নাটাকার ও 
নট দেই কাল গিবিশচন্ত্র, দানীবাবু , অমুতলাল প্রম্খ নট এবং নাট্যকারের 

সবর সমূহ । সেই যুগে বসে সার্থক নাটক লেখাও বড় কঠিন কাজ ছিল, 

বিশেষ করে দর্শকের মনোরঞ্জন করার নাড়ী-নক্ষত্র যেখানে গিনিশচজ্। হিজেজা- 
লাল ও ক্ষীরোদ প্রসাদ খুব ভাল ভাবে জানতেন । অমরেন্্ন।থ সেই প্রতিগার 
পত্তি-পুজের কাছে থেকেও যে নট ও নাটকার এই ছুটি দিক থেকে নাট্যাতিনয়ের 
ও নাটানাহিতোর ইতিহাসে আজও অবিষ্থরণীয় এই তথাটিই কি অমরেন্দ্রনথের 
অতুলনীয় দৃবদৃষ্টি, কর্মদক্ষতা, নিষ্ঠ। এবং সর্বোপরি দর্শক-স্থতির জনিষ্ঠ ও সার্থক 

প্রয়সের সাক্ষা বহন করেন? 
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"চিত্র পরিচিতি 
অমরেন্জনাথ স্ত্বতি বিজড়িত যে ছবিগুলি এখানে গ্রকাশ করা হয়েছে ওা 

ঘথে্ট স্পষ্ট জা হওয়া, আমাদের "আশঙ্কা আগ্রহী পাঠকের পক্ষে সব অংশ 

গড়। সম্ভবপর হবে না। সে কারণে আমণ1 প্রাসঙ্গিক অংশগুলি পুনমূর্ণাদ্রত 
করিলাম ।  অম্পাদ্চ ] 

১ 
-হ্থাগুবিল । -১০*১৫৩*/ সাইঞ্জ। নান। রঙে নান। হরফে ছাপা । আর্ট পেপার, 

শ্ীষ্ীগুরু ৮৭ ভরস। 

এ. কান পাতিয়। শুনিয়।ছেন কি? 

গীসে-ঘাটে - মাংঠ-রাজ প্রঃলাদে " পর্ণকুটারে - রেলগাড়ীতে - নৌকার * স্টীমারে ॥ 
যেখানে ছুইটি লোক একত্রিত হইছে _ত্যহাদের মুখে অগ্ত কোনও কি 
গুনিবেন নাঁ॥ কেবলমাত্র ॥ আমাদের নৃতন আ'ভনয় “হল কি”-র ভচ্চ প্রশংস। 

ফরুনি || ॥ সহর তোলপাড়! বাঁজার লজ|র!! হুলুষ্ঠুল ব্যাপার ঠ1॥ আসন 

উলিয়।ছে--দেশ, কীপিক্সাছে- মুলে টান ধখিয়।ছে--তাই “হুল কি” অভিনয় 

বন্ধ ॥ করিবার জন্যা এত ডুঁগ্যেগ--এত আয়োজন--এত প্রয়োজন ! 

*এ০3 7১৯১9 06 হানি হাতি 

নং ৬৮ ক।জিক থিছেটার বিন স্ট্রীট 

শনিবার »ই অগ্রহায়ণ, ১৩১২, বাঁত্র »টার সময় 

এ রাত্রে মহা ধুম | মহা হৈ চো] টৈ রৈ!॥ 

যাহাদের উপাসন! ফরিয়। পাওয়। যায় না, “সই সকল মহোদয়গণ গ্বয়ং উপস্থিত? 

থাকিয়া ॥ আভনয় দর্শন করিবেন || করেকটির নাম দিতেছি |! ॥ বঙ্গমাতার, 
সুযোগ সম্তান-* মাননীয় যুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দে]পাধ্যার়»॥ মমনলিংহের, 

উদ্ধ্লতপন মহারাজা সুর্ধাকষান্ত আও চৌধুরী, নাটোররাজ-কুলকত ॥ জগনীন্র- 
নাঁখ-রায়। মার্ননীর ভূপেন্দ্রগাখ বন্ট? মিঃ জে চৌধুরী, পায় পণ্ডপতিনাথ 
বাহাদুর, ॥ কুর্ণার সভীশটম্র সিংহ বাহাদুর, কুমার মন্মধনাথ মিআ বাহাদুর, 

ইতি, ইতচ্দি॥ 516575-8:51745722842 ১23৯ ১৯৪ 

শ্রীঅমগেজ্্রনাথ দত্তৰ সম্পূর্ণ তত্বাবধানে - ৭: ০ 
নৃতন নঝা। ॥ হ'ল কি॥ চুড়ান্ত বাপারশুশাতৎপরে॥ হহুকাল পবে সেই পুর্ব 
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০ 

অভিনয় ১৬৭৫ 

প্রীতির আধাব॥ প্রোমর পাথাব॥ সা শালয__প্রীশমরেঙ্গনাথ দত্ত ॥ 
দ[নেশ মন্ন _শ্রীনৃপেন্দ্রন্দ্র বনু ॥ জেলেনী _জীবহী কুক্মকুষবী ॥ মাফুস-- 
শ্রীমতী বিনোদিনী (হাদি) ॥ মালাফেহ_-পণগুত হবিভু্ণ ষ্টাচার্ধ ॥ তোরাব-_. 
শ্রীনেমোহন গোস্বামী, বি, এ ॥ বেগম শ্রীনতী হরিন্ুন্দরী (101) )॥ 
কাকু- শ্রীমতী পানী ॥ মাওলা শ্রীমতী তিনকডি ॥ 
পল. সপ পপ. পপ ০ ০ শা পর আন জপ পর || পর পা আত ৭০৯৯৯ টি লি সিস্ট পপি পাপ সী 

পবার্দন রবিবার বেলা ৫ টায় আরম! 
স্পা | পপি 

কেবল এক রান্রেব জন্তু রবীন্দ্রনাবুব বিজয় নৈজয়ন্তি সামাজিক নাটক 
চোখেব বালি 

৮ হা 020 

[ বিনোদিনী বা চোখধেব বালি] 

মহেন্্র- শ্রীন্মমবেজ্নাথ দত্ত বিহাবী - শ্রীমনোযোহন গোস্বামী, বি, এ 

বিনোদিনী শ্রীমতী কুন্থুম কুমারী আশা-- শ্রীমতী হরিচুন্দরী (3101 ) 
ইতাদি ইতার্দি।॥ তৎপবে গীতিনাট্যেব সম্ত্রজী ॥ হিরল্সমী ॥ জর্শেষে 
বয়েল বায়োস্কোপ । 

শি লস জর সজ্জা 

শ্রীমতুলচন্ত্র বায়_বিসিগার 1). 10০--8, 1157728৩৮ [ কালিক। যন্্] 
শ্ীমমকেন্দ্রনাথ দত্ত--ম্যানেজার 

হযাগুবিল। ৮৮৮৯০ সাইজ । একরডে ছাপা। বিচিন্্র টাইপ। আইভরি 

ফিনিস কাগজ। 
ণ নমঃ: নটন।থায় শিবায়ঃ 

1897 

171৮1717২41) 1172৮ 

3% নি 

€07/99100 7775 2 তি 0৮1, 00, 

এমারেন্ড রঙগমঞে 

ক্লাসিক থিয়েন্রিক্যাল কোম্পানী 
সপ এস শরির 

389108, ১5 919 019, 1897 ৪9 [0-, 

শনিবার ১৬ই শ্রাবণ সন ১৩১৪ সাল রাত্রি ৯ ঘটিকা সমন 



১৬৭৬ অভিনয় 

8৯৪ ১3100 /৯ বিকাল 75050 55 

[7 ১11210511বতে 71401510 

1২50৯ -০- খাবা 

শীঘুক্ত বাবু ববীন্দ্রন।থ ঠাকুর প্রণীত ম্্মতেদী দৃশ্ঠকাবা ॥ 
বাঙ্জা ও রাণী 

প্রিয়া-প্রেম-বঞ্িত আকন্ববরাজ বিক্রমদেবের সেই নৈরাশ্থপূর্ণ আত্মগানি ॥ 
কল্মীরের যুলবাজ কুমার সেনের সেই অলৌকিক স্মাত্মোৎসর্গ! ॥ কুমারের পুবাতন 
বুদ্ধ ভৃত্য শঙ্কবেব সেই কাতব মর্যোচ্ছু।স !॥ সবণ ব্রহ্ষণ দেবদত্ের সবল উক্তি !॥ 

সংল! প্রেম-বিহবলা-বাল! ইলার কোকিল কহ কাকলি !॥ পবিশেষে যবনিকা 

পতনের অব্াব'5ত পুর্বে মেই লোমহর্ষণ দৃশ্য ॥ শিবিকা-ছন্তব হইতে স্বর্ণব।লে 
নিজ সংহাদব কুঘারসেনের চি্নমুণ্ড লইয়া ॥ বাণী স্মিআব বাশ্িরে "আগমন এবং 

পতন ওৃহা। | “বানা ও বাণীব অভিনয় অতুলনীয়" 11 

৬/ 501২1 চ5 ! খা [)1159125 ! 

[০1,.১%]75 74১1] ঞোং 109 14500 7২5 ! 
গু 

মনে|হর দৃশ্তপট [. নৃতন সাজসজ্জা! 'অভিনেতৃবর্গ সুপরিচিত !!! 

বিক্রমদেব ..- £. বি. 7)0 710 ॥ কুম'বসেন "** 3201 ৮1 01051)012151 

৭৪2 (007০ 114660187 )1॥ অদত্দত 1381018 [0117 2008277 

131)% 15501791066 ॥ 
আপ সর সি আসি পদ শপ পপ | কপ পপ | পপ আস সর বস পপ শ্সপি্প রস পা ০ পপির জর 

বত 08, 91705 ৪€7-90 7১. পরদিন ববিবার সন্ধা সাড়ে সাতাণার 

কাময় 
শা রি পরসপা এ ৮সপ্এা শপে | আন | শপ শর সত এআ পপ পপ পপ মী পপ 

2,4১5] সি, 1,891] 10711, 1.৩] তি1077717 1 

শেষ বজনী। শেষ রজনী । শেষ রজনী ! 

হৃদয়স্পশশী এতহাদিক বিয়োগাস্ত নাটক 

চা / ৯1২10 4) হরিবাজ। 

*হরিপাজের অভিনয় আপাততঃ বন্ধ থকিবে। 
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অভিনয় ১৪৭৭ 

৬. 
তাগুবিল। ৬৮৮ ১৮৫সাইজ । এক রঙে বিভিন্ন হরফে ছাপা। 
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মহ[সমারোহে গ্রথমভিনয় ! 

ক্লা'সক থিয়ে্রিঞ্যাল কোং। 
8৮000 1777108901০ 1011) 4৯011] 1897 2 7 0.0. ১১৪৫0 
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শ্রীযুক্ত বানু (গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত মিলনাস্ক নাটক 

নল-দময়স্তা 

9191৩7)010. 1,009 3০60৩ 

একটা ক্ষুত্র কমলকোথক হইতে দলে দলে 'অন্নরাগণ বহির্গত হইয়! 

পদ্দে পন্মে ঈাড়াইয়। নৃত্যগীত কবিবে। 

নল _ শ্রীমমক্জ্রেনাথ দন্ত । 

ধময়স্তী__শ্রীমতী তাবাস্ুন্দবী দালী, 

কলি-__ শ্রীন্মঘে।রন!থ পাঠক । 
20110/63 1)% 

1321) 2 0 011056,5 15৬০7৮76৩18 001161805] 1921) 0011001)6 

[11,110 703/524২ 

তৎপরে 

শ্রীযুক্র বব গিবিশচন্ত্র ঘে।স প্রণীত নিত্য নুন পঞ্চবং 

বেল্লিক বাজাব 

সাধারণের চিরপ্রয় "5নেত। ও মভিনেতেবগ কতর্কি মতি সমাযোতে 

বেল্লিকবাঁজ্ার অভিনীত হইবে। 

০৮6---€)৮/11)6 00 06 51701100555 01 011706, [178৮0 7706 19662 

21015 00 51627 10৩1001৩006 0010110৮৮00 ৭ 6৬ 00025 28 

[9ি]15 17617060009 00, [ 51)2111)0৬/০৮ত 00 30 50010, 411 

ঢ21 [170 8919116 10 15 6০9 25671 0705 55120192085 01 0১৩ 

001)110 007 7১06৯11067060010 0261 ৮৮161006 5/810116 0০010৩ 

10115 71510916001 00610010001, 

4১1101২৮11)01২4 িঞা তে 0০0, 

2,59565 & 7৮121090611, 

$& 

হাগুবিল। ১০৮৯ ৯৫%৮সাইজ। এক রঙে ছাপা। আর্ট পেপার 



অভিনয় ১৬৭৯ 

শ্রীশ্রীগুরু শীঃবণ ভরসা 

আবার মাপনাদেব চিবাশ্রুত এবং বড অহেব অমকেন্্রনাথ দত্ত ॥ ক্লাসিকের 

সমপ্ত শা তত হইয। স্বপদে প্রাশষিত "ব* ম্বদলে, স্বঙ্থানে ॥ আগমন করি 

_-সজাপয় দর্শহপুন্দের মণস্িণ জনতা প্রাণপণ পারশ্রুমে ক্রুট কলিডেছেন না ॥ 
প্খন যে ফ্লোসিক “সই প্াসিকছ 11 এ বৃপবার বিট আয়োজন !! 

কুসিক বিয়ার - বিন স্ট্রী 

০ পাস রা পা সপ আরা রখ এ পিস শপ : পক শে লপ্পম লাসপ্প্ সপ ই “পা এ জহর 

বৃপবার ১৫ই কাতিক্* ১১১২ সাল খাত» টার সময় 
সা লস জপ সপ সমস্ত পা, 

১1871 2055 21070৭-৭ 987087511010517017259% 

পপ ফুল 

ঘযেগেশ লীপাপাধান্দ ঘষ॥ জঞঙনি -লীমমবেজ্্রনাথ দন ॥ বমেশ-- 

পি * হব্তিনণ ভট্রচায॥ জ্ঞান্দ।__ শ্রীমতী কুপ্ুটমকুমাবী ॥ পঞফুল্ল_ শ্রীমতী 

6৮15 115,005) 8 

৬৬11171116৮ 0011 51157781101 0106 00171080511 

২. 13৭11 & 15 005৩৭ ০৭1011001 ]়111650186 

তাজ্জব ব্যাপ|ও 

101১6 0০01)0111060 ৬/110]1 1৬17, 9510) 

বষেল লায়স্কোপ 

ইছাতত কি কি (দখিবেশ গ স্জের অঙ্গাচ্ছদ এন্বস্বীয টাউন হলের মিটি, 

মাননীয় শ্ুন্ন্রেনাথ, যোগেশচ্ন্্, ভুপেন্্রনাথ দলে দলে ছাত্রবুন্দ॥ এবং 

কাতানে কাত[বে লাক কালো নিশান লহয়া অগ্রসর হইতেছে ॥ ইহা ছাড়া 

রুষ-কগ[পান যুদ্ধ ও হুরি ভুবি অন্তান্ত ছবি ॥ 

প্ুঃ অমস্ত বঙ্জালয় নৈগ্াতিক্ক আলোকে মালোকিত হইয়] মুনি মনোহারী 

শোভা ॥ প্ারণ কল্যাছে ম-লক্ষীদেথ শ্াসানর বিশেষ স্রবন্দোবস্ত হইয়াছে । 

4৯, 01২09 - ৮০০1০ 1). 1)০---13 1১1717750০7 

অমকে্ন্দ্রনাথ দশ -- ম্যানেজার 

আগামী শনিবাও মহ।সমাবোচে নূতন সাময়িক নক্সা পভোলো কি?” অভিনীত 

হইবে। 



১৬৮৬ অভিনয় 

৫ 
হাগুবিল। সাড়ে দশ ৮ সাড়ে সতের ইঞ্চি সাইজ । একরঙা। নব্মা 

বর্ডার বেষ্টিত । 

শ্ীশ্বীগুরুপ্দ ভরসা 

ক্লাসিক থিয়েটার, ৬৮ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা । 

আয়োজনে চবঞ্োৎকর্ষ 

“মনের মতন” মনের মগ্তনটি হইয়ছে কিনা, তাহা বোধ হয় আব নৃতন কবিয়া 

জানাইবার প্রয়োক্ষন নাই প্রতি শনিবার “মনেব মতন* অভিনয় আবস্ত 

হইবার '্মবাবহিত পূর্বে, "্মামাদেব বঙ্গালয়ের অবস্থা কিরূপ হয়, তাভা স্ব 

দেখিয়াছেন তো 1 লোকে লোকারণা, একটি তিল ধবার স্থান থাকে না। 

শত শত দর্শকরন্দের নিবাশ প্রত্যাবর্তন দর্শন কবিয়া বাস্তবিক আমরা মম্মাহত 

হই শাটাচাব শ্রীযুক্ত বাবু গিবীশচন্দ্র ঘাষ মহাশয়ের অমৃত্ময়ী লেপনী প্রস্থ্ত 

কাবা কাঁননেব কমশীয়! কহিনূর “মনের মতন” নাটাজগতে এক যুগাস্তব উপস্থিত 

করিয়াছে £ স্্টর প্রারস্ত হইতে যতগুলি শ্রন্দর নাটক স্য্টি হইয়াছে, এবং 

সেই সেই নাটক যে যে গুশে সর্ববসাধাবণেব প্রীতির বস্ত (রূপে ) দাড়াইয্াছে, 

সেই সমস্ত -সীন্দর্ধ্য ফুলর পাপড়ির মতন, চাদের ম্ধার মতন, প্রজাপতির 

পাখাব মতন, রামধন্থুর বঙ্গেব মতন _ চুনিয় চুনিযা অতি যত, অতি সন্ধর্পণে, 

“মনের মতনেব" নাটকীয় মৌন্দষে মিশ্রিত কবা হইয়াছে । এইমাত্র দর্শকৃন্দের 
আনন্দ করতালি ধ্বনি, পরক্ষণেই মন্থামুগ্ধ বত গম্ভীর ভাব ধারণ--সঙ্গে সঙ্গে হাশ্য- 

রস লাগরে অবগাহন 1 "মনের মতনে? নাই কি? এত গুণেব আধার বলিয়াই 

তে। এই ভীষণ প্রাতঘবন্দ্ীত। ক্ষেত্রে কেন্ত্রস্থলে দাড।ইয়া “মনের মতন" সর্ববসাধা- 

রণেয় হৃদয়তন্ত্রী সমভাবে বাজাইয়াছে। তাই তো আজকাল যেথায় যাও, যে 

পথে যাও, যে দিক দিয়ে যাও, বাজ প্রাসাদে, পর্ণকুটারে' একটু কান পাতিয়। 

শুনলেই বুঝিতে পাবিবে ণমনেব মতনের? আন্দোলন প্রতি স্থানে । 

সেই “মনের মতনের, অভিনবত্ব, নৃতনত্ব, মৌলিকত্ব, মলিন না হইতে 

হইতেই 'আবাব একখানি নৃতন গাটক লইয়া সহ্ৃদয় অনুষগ্নাহকবর্গের নিকট 

এ দীন উপস্থিত । সেখানির নাম করিব কি? নামশুনিলেই প্রাণ মাতিয়। 

উঠিবে । বঙ্কিম ভক্ত আবাল বুদ্ধ বর্ণতা "সানন্দে নৃতা কবিবেন। নামের গুণে 

সহস্র বাধাবিস্ব তুচ্ছ কবিয়াও অভিনয় দর্শনের অন্য ছুটির আসিবেন পক্শ্রিমের 
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ক্রুটি হইতেছে না জলশ্র।তেব মত অর্থ বায় হইতেছে । নাটকখানি দর্শক 

মনোরঙীন করিবার জন্য, হৃদয়ে শোনিত উৎসর্গ করিয়া আমরা প্রাণপাত 

করিতেছি । পটকুলচুঢামণি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র যৌবনেব বল ফিরাইয়া আনিয়া 

নব উদ্যমে, নব উৎসাহে প্রাণপাত করিয়। পরিশ্রম করিতেছেন! তবে কৃত- 

কার্যাতা ও শুভাশুভ সেই করুণাময় ভগবানেব উপর নির্ভব। আমরা ক্রীড়ার . 

পুত্তলিমান্র ! 

শনিবার, ১লা জুন, বাঙ্গালা ১৮ই টজাষ্ঠ ১৩০৮ সাল রাত্রি» ঘটিকার সময়্। 

বস্কিষচন্দ্রের “কপালকু গুল।” 

[যুক্তবাবু গিবীশচন্্র ঘোষ কর্তৃক সম্পূর্ণ নৃন্তন প্রকরণে নাটকাকাবে পরিবন্তিত] 
পরদিন রবিবার অমাদেব নৃতন নাটক 

মলের মতন। 

ছুই বাত্র ছুইগ|শি নূতন নাট কাভিনয়! 

নাট্যামোদী সুধীবন্দের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক ম্বাণন্দ সংবাদ 

হইতে পাবে। 

কপালকুগুলাব বিস্তৃত বিববণ খুঁভৎ হ্াাগুবিলে দেখিবার জন্য উতৎনুক নেত্র 
ঢাঠিয়া থাকুন । 

£মনেব মতন'_-মুলা বাবে আনা, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রাপুবা। 
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ম্যানেজার 

হ্যাগুবিল। ১০৮৯৮ ৩০৮ লাইজ। মেজেপ্ট। ও সবুজ কালিতে আর্ট পেপারে 

₹প।। 

শ্রীশীব।মহুঞ্ পদ ভবস। 

81181) 200 ড011157)0 1750811 11 

তুলনীয় ও মগাবনীয অভিনয় আয়ে।আন || ॥ পাঠ করিলেই স্তস্তিত-বিশ্মিত- 

বিমোহিত ও চমকিত হইতে হইবে ।॥ দশে দাশ -শতে শতে--সহম্বে সহস্তে 

ছুটিয়া মাগিতে হইবে ॥॥ ঝড়-বুষ্ট-বঙ্লাঘ।ত-গ্রকৃতির যত কিছু ভীষণ তাড়না 

উপেক্ষ। করিয়া ॥ কতাব দিয়া উপস্থিত হইতেই হইবে 11 আমাদিগের 

স্পদ্ধ। _অন্ত গ্রাহকদদিগের অন্ত গ্রহের উপর নির্ভর করে, এই পধাস্ত বলিতে পারি! 

ট্রার থিয়েটার 
পা পপ পর পপ সা সপ সপ 

শনিবার, ৭ই আফা, ১৩২০ রান সাড়ে আট ঘটিকান্, 
সপ ++ রর জা 
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বিশেষ ষ্টব্য 

«পোয়েট লরিয়েট অফ, এশিয়া” ভারতগৌরব কবি সআট “রবীন্দ্রনাথের” গুণমু 

সুদীবর্গেণ সবিশেষ "ন্থবে।দে শামবা এ সপ্তাহে -সই হ্ৃনয়োন্মন্তকারী পঞ্চাস্ক 

নাটক 'রাজ। ও রাণী'র অভিনয়ের ব্যবস্থা কিতে বাধা হইলাম । একপ মবস্থায় 

অনিচ্ছ। সত্বেও স্বগরর গিবিশসন্দ্রের ধর্মবূলক ন।টক 'পুর্ণচন্দ্রের অভিনয় শনিবার 

বন্ধ রাখিতে হইল। তাব হে গুগাকজ্বী নটামোদী সুহদবুন্দ! আপনাদের 

ক্ষোভ আমরা রাগিব শ1। আগামী বুধবাবে 'পুর্ণান্দ্রের। অভিশয় কবিয় 

আপনাদের অপুণ পাপ মিট।ইব।॥ “রাজা ও বাণী” কাহাব সঙ্গে” বলিতে 

হইবেকি? েই--ঘ নাটকের আঁন্নয়ে গত শনবাবে নাট)জগতে "রোব 

জয়ধবজা উড়িয়াহে _যে নাটকের প্রতোক দৃশ্য _ প্রতো* ছত্রটি-_ আাবাল-বুদ্ধা 
বশিতা। ক মন্তমুগ্ধ করিয়। “দয়া, *ন্দন কাঁশনের চির প্রন্মুটিত চির স্ুুরতিত 

প্রফুল্ল পাবিজাত গ্রস্থন সন্গিত অশিনোতা ও মভিনে ভ্রীগণেব অপুর্ব সভিনয়- 

কৌণল কঠোব সমালে|চকেক মুখও অজন্র গশসাবাধ প্রেত হইয়াছে _সেই 
- সেই শৌরধযবীয/মহী বিপু খাণী সুলত'না 

চট দরবিবি'ন সঙ্গে বাজা ও বাণী? | 

0111 6]160 07174100005 0109101501010)10)6 1 

পণ্িত শ্রীক্ষীবোদ গুসাদ বিছ্যাবিশোদ 'ববচি-- সর্বন প্রশংশিত মাবাল 

-বুদ-ননিতাৰ অনমোদিহ এন্হি।সিক পঞ্চাঙ্ক নাটক 

চাদিবি 

শাটকীয় -সানাধেন চবমোতক্য 1 

রঘুজী শীমমণ্ক্র নাথ দত | ইব্রাহম শ।- শ্রীক্ষেত্র মোহন মিত্র 

মল্লজী- শ্রীকৃপ্ত লা” চক্রবত্তী । হামিদ_ শ্রাক।তিক চন্দ্র-দ। এখলাস খা 

__শ্রীলক্ষীকান্ত মুখোপাধাহ॥ (শশাড খা- শ্রীগীগালাল দত বশ ওয়ার খ। 
_জ্রীকাশীনাথ "ট্রে পাধ্যায় । মুবদ-_শ্রীশীবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়. ট|দবিবি 

-_শ্রীঘতি কুস্থম কুম।বী । যোশীবাই-_ শ্রীমতি স্ুশীল|বাল ॥ মবিয়ম-_শ্রীম'্তী 

বসপ্ত কুমাপী। ফয়আন-_শ্রীমতী নবী শরন্দপী ' 
তৎসঙ্গে বদন পরে কবি সম্রাট ববীন্দ্র নাথের সেই ॥ বিশ্ববিমে।ভন--চিবনুহন 

*জর্ববজন মনোবতীন পঞ্চাঙ্ক নাটক ॥ 

নৃতন সাঞজ্জে-ন্তন শ্বয়বে-_নতন গঠনে ॥ রাজা ও বাণী 

ঘটন।ব পরব ঘটশ1--নিংশ্বংস ফেলতে দিবে না! 



অভিনগ্ু ১৬৮৩ 

বাজ] বিক্রঘ'্দব শ্রীম্মমবেজ্্রনার দন্ত কুমার সন - শ্রীক্ষে মোহন মিত্র । 
দেবাত-_ শ্রীহঞ্জলাল চক্রত্ঁ॥। ন্ি:বদী-_শ্রীঅক্ষয় কুমাব চক্রবরত্ণ ॥ রাণী 
আমিত্র।-_ শ্েষতী সুশা'লাবাল] ॥ ইলা টি & 0131187651151)৩0 4৯117206101 

সঙ্গীত সম্জ্ভী শ্রী» স্থশীলাবাল' শ্বতং প্রবুতু হইয়। নায়িকার "ভুমিকা গ্রতণ 
কবা সত্বে৭-ইশাব অহচবীব ভুমিঙ্গায় অবতীর্ণ হইয়া জগদ্িখাত সঙ্গী্বন্ন 

(যথা 'যর্দি আপে তবে .কন যেতে চায়? -বাজ্িবে সখি বাশী বাঞ্জিবে, 

'এ বুঝি বাশী বাজে? ) গাইবার জার গ্রহণ কবিয়াছেন 

পরদিন বাববাও সন্ধা সাড়ে সাতটায় আস্ত. 
এমনটি যে আব হয নাই এমনটি কি মার হইবে? 

১. প্রথমে-দেশপুঙ্গা চিবস্মরণীয় শ্বগর্ণণ রমেশচন্জ্র দত্তের অক্ষয় ক্তীন্তস্ত ॥ 

পপ সপ পুত সস লজ *স্প শী শী 

মাধবা ক্ষন ॥ 

“মাধবীকন্কন” নাটা জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে! 

শাম বজশী 1 শেষ বজনী || শেষ রজনী 1! 

শাল নখ আমমবেন্্র নাথ দশ ॥ গবঙ্গভেব _্রীক্ষেত্ মোহন মিত্র ॥ শব- 

কুমার-_কুঞ্জলাল ০কুবন্তী ॥ হবেন্দ্রখুড়ো__হপ্তার্ণব শ্রীমক্ষয় কুমার চক্রবভাঁ। 
জ্জেলেগ। শ্রীঘতি স্রশীলাবাল।॥ হেমল ঞ|_শ্রীঘতী বসন্ত কুষাণী শৈবশিশী 
_ শ্লীমহী নবী শ্বন্দবী॥ আাভানাবা _জ্রীমতী বাণী অন্দবী॥ 

এ. ভৎপাব- নুতন সাজে- নূন্ম ধাজে-নৃতন অব্জামে ॥ সাহি'তা সম্রাট 

বন্ধিমগন্দ্রব 1 কিপালকু গুলী? ॥ 

ঈবে 'কপালকুণগ্ডলা মাত্র «ইটুঝু স্মরণ গাখিবেশ !! 

নবকুমা৭- আসমবেজ্দ্র নাথ দত ॥ কপালকুণগুল। __ শ্রীমতী বসস্ত কৃমারী ॥ 

মন্চিবিবি__শ্রীমতী কু্টম কুমাবী ॥ জাহ|লীর শ্রী/ক্ষের মোহন মত্ত্র॥ পেষমান 

-_জ্রীমতী স্রশীলাবালা ॥ (মচেবউন্নিমা- আমতা নবী শ্ুন্দবী। | 
পর পা পর 

রব 97627101062 ১665, 1২5100151110775 1911010006৯ 021, 
শে সস সা পপ পাপ পপ পি পপ” আপ এজ 

ঠ, ৈ. 1010002, - 8179261, 

৭২০ 
হাগুলিল ১০৮৩০” সাইঞ্জ। অমব্ন্রনাথের চবি সহ নান! বডে আইভরি 

ফিনিশ ক" .জ ছাপা ছবিতে মাথার পাশে একটা স্পট পড়ে যাওয়।ব 

পরঢুলাব ১1১1৮ এ্পেছে। 



১৬৯৪ অভিনয় 

শ্রীশ্রীরুপদ ভরসা 
০17. ব1)]1) 07/30 01 

[৮২0২ ৬৬৮7) 

আমোদের জীবন্ত গ্রম্রবণ আনন্দের অনন্ত উৎস 

01১০৭101171] 117 

কাসি+ থিয়োট| এ 
৬৮ বিডন স্ট্রাট। 

11117171707, ০. 368 
ক আত সা সপ বসা পাপা পান শীল পেশি আআ 

38171709,, 110 290) [06061207615 1900, 20 9170 12. 

সদ পাপী আপ পপ আপ "০ শপ সস পপ আব পা জা ০৯ আও আস 

শনিবাণ ১৪ই পৌষ, ১৩০৭ সাল, বান ৭ টা 

[0700655 075 015111050151750 12701915565 8170 076 21700761816 

[07165561702 01005 [71011901151)16 1 050106 ১181)15% ৫1780 ৯0৯1716৮- 

হাইকোর্টের মাননীয় শিচারপতিত অনারেনল জসিম ঈান্লী মঙ্গে দয ও মঙোদযার 

সাহ।যো ও সনু 
৬ টি 

€)171 €৬61-76618 €3008160 001675 

& [1 32 

ক্ষীবোদবাবুর আমুলা ধন ॥ ক্লাসকের কচির 
আবাল - বুদ্ধ- খাণতার এংদবের ধন 

আলিবাবা 
[ অমবেন্দ্রনাপের ছবি] 

[10106 [0110 67 1)% 4৯, সি, [01৮05 86505270111 

9090] 077 ৯০০৮1 0০7 

থয়েটার 

65 0295, 9৮7,02৮, 2৮০0 - 3600৮ 1৬1, 91700, 

পরান সন্ধা সাডে ছুটায় আ্গ' 
শপ ৯ | পপ সস পর ৯৮ আপা পচ পপ খা এ ০০ পপ পপ সপ সা পপ সি শাল 

শ্রীযুক্ত বাবু গিবিশচন্দ্র ঘোষ প্রণী ন স্রমধুর পৌরাণিক নাটক ॥ পাণ্ডন গৌরব॥ 

নাটকীয় সৌন্দধোর চবমোতকর্ষ 

কোমলে ঝঠিনে _মধুরে কঠোরে--আলোকে আশাধাবে- সংলে গক্লে অপূর্ব 

সংমিশ্রণ 1! 

ৃষ্টপট ও পরিচ্ছেদ_যেমন পরিপাটী হইবার তেমনি! অভিনয়ের সৌন্দ্ঘ 
মুখে গ্রকাশ কবিবাব নয় । 



অভিনয় ১৬৮৪ 

পৰে 

শ্রী খমবেন্তনাথ দত প্রণীভ 

মআ 

নাতে গনে - শ'পরিমাণ 1 আজগর মন্দা _জ্গগদ্িন্যাত 1 এস টি স্মামোদ 

প্রধ'্ী ছুটিয় সু পাপ সনু্ধ ঢুপয়া খানিক ধান ঝলক হন! যাও! 
সপ ০০ ভি শি ভিলিনী দি সস শসম্। সি শত | জজ 

(বিশে এগব্য-_ অনেকগুল সন্বন্ত ও লব্ধ প্রাত্ঞ বিজ্ঞাপনধ।তাৰ অবোধ 

স]মদেল আমুদর় গ্রাথ্রামে |এজাপন গু কাশের বন্দোবস্ত করিয়াছি । বিজ্ঞ 

পরনে নিখমাঝদ।। ৪ মুণ। সন্থন্ধে একমাজ এজেন্ট আসুগু বাবু অভীন্দ্ুন।থ 

মুখোপাধ।ায়েব 'শকট জা তবা | এহ গম্পর্ষে চিঠি পত্রাদি ১ মহ চডকডাল। 

আটে উ।হাণ শামে "শাবিতে হইবে আদমবেন্দ্র নাথ দত, ম্যানেজ ব-_ 

এাসক থ়েত।৭ 

1) 1৩০ -71311১87১৫১৭ ৬19187971 &- টব. 1) 02 _- 71,45৩, 

€91073067. 110১০ 1, (22017001021 910760৮5091 1355992 

৫] 11০ 

[৮ 
5৮ বন । পোষ্টার পপাপের মত পাঞল! 215৮ কাগঞজজে কতো কাগজে 

ধা পল ৮৫ ৯১৫। 

১৮] ০৭৭ ৩৭ 

“পংনাম” আ নয় বা 

সক খিয়েটাব । ১৮ নং )বডন আ্রীও 

ক৪কশ জী সন্ত্ান্ত মুখশমান খাত অন্ত আমাছেব নিক১ আ'সগা, হধ প্রকাশ 

কাঁধিযা বছোন, মে “সংশ যম পুস্তকেব কেোনও কোনও অংশ তাহাদের “মন্ম্ে 

আঘাত দয়েছহে। - ঘি সামা গায় তত ধশ্কাতঃ তাহাদের মনে ক্লেশ 

বাক জগ্য কোনও দুণ আপাস্তু্নল লয়] ববহার কাণ পাই, তথ।পি ভাঙাগের 

বু ও বশত বচনে আমবা মুক চইয়। ইহাদের শিকট অঙ্গীকাণ বন্ধ 

হুইয়াছ (য আগাম! সপ্তাতে তাভারা আসিয়া যে ষ স্থাণ উজাদের মন্মা 

স্ত্ক বল”? দে/উয! দলে আম। "সই তসঈ স্থান পরত্াগ কত্বি এবং 

ত।হাব প্র *লংশাম” ঈ ভনম কারয়া, আর তাহাদের কারণ কষ্টেব কাবন 

তঠনৃ না 



বি অভিনয় 

অগ্য শনিবার “সৎনাম” অভিনয়ের পরিবর্তে আমর! বস্কিমচন্দ্রের ভ্রমর ও 

গীতিনাটায দেললীল! ম্মভিনয় স্থিৰ কবিয়া জর্বসাধাধণের অবগতির জন্য 

এই বিজ্ঞ! পনপত্র প্রকাশ করিলাম । 

ঠক 10017, 70১15758661, 

২৩৪) 
স্ব'গুবিল। সাডে আট ৯ সাডে তের ইঞ্চি সাইজ। ছৃপিঠে ছাপা কালো 

কালিতে। একই বি্ষয়বন্ত্ সাড়ে তের % সতের ইঞ্চি কাগজে পাশাপাশিও 

ছাপা হয়েছিল মুর্িত ছবিতে দ্বিতীয় পাতাব আভাস । 

শ্রীশ্রীগুরু শ্রীচরণ ভবসা 
অগ্গ্রাহকবর্গেব শ্রীচরণে মামার নিবেদন 

সাগবপ্রমণ কা-__এ সপ্তাহে শেষ হইয়।ও হইল শা। বাধা হইয়। প্রথম 

অভিনয় বজনী ১৬ই বৈশাধের পরিবর্তে আগামী ২৩শে বৈশ।খ শশিবার ধাধা 

হইল । 

দৈবদুব্বিপাকবশতঃ, কতকগুলি শন্তবঙ্গ মিত্রের শুন্দান্তগ্রহে কশুভদৃষ্টিতে, 

জডিত ও অর্ডভিত হইয়া, প্মামাব বক্ষের শোণিতে শিম্মিত, বড সাধের 

একাস্তিক যত্বের “ক্লাসিক রঙ্গভূমি” বন্ধুত্বের নিদর্শনন্বরূপ, তাদেব পবিত্র পুণাময় 

পাদপদ্মে উপটৌঞ্চন দিয়া, সন্বন্ধস্থত্র ছিন্প করিয়া, গচ বুদবাব হইতে টিববিদায় 

গ্রহণ করিয়া "সাপিয়াঠি। মনে কবিষাছিলাম, প্রতাকিত, বঞ্চিঠ ও বিড়ম্বিত 

নটজীবনের যব্নিকা 'আবর উঠ।ইব না, পবেব মনতুষ্টির জন্ত বাজ জাগবণ, '্রাণ- 

পাত পরিশ্রম ও মাত্মবিন্জনেৰ পথে আর অগ্রসব হইব না) নিষ্টবান্, 
জদয়বান্, মুক্তিমান্ করুণাময়, প্রাণময় বন্ধুগ'ণব, শ্ঠনদৃষ্টপুর্ণ মুখমগ্ডলেব পানে 

আব তাকাইব না; নিভৃত শীরবে, নিশ্চিন্তে বসিয়', নিজেব মুখতার ফল মনে 

মনে বুঝিয়া, দ্েবধামে পিশাচেব তাগুবলীলা দেখিব ; পন্দন কাণনে বানবেব নৃত্য 

অবলোকন করিয়া বিধাতার বিচিত্র স্থাষ্টির অপুর্ব কীন্ডি মন্মে মর্মে বুঝব; বছ 
আশ।র বহু আকাজ্চার সুধাভাগ্ড লইয়া, দানবদলেব পবস্পব ছন্দ দেখিয়া মনে 

মনে হাসিব; কিন্ত দেখিলাম,_প্রাণে প্রাণে বুঝলাম, ইচ্ছাময়ের চে ইচ্ছা 
নহে; এ কাষ্টপুতলিকাক্ে লইয়া লীলাময় আরও কিছুদিন লীলাখেল1! কবিবেন, 

ইহাই তাহাব অওিগ্রায় ; বিশ্বসংসারের জটিল আবর্তের মধ্যে ফেলিয়া আবও 

কিছার্দন ওতঃপুত করিবেন ইহ1ই তাহার বাসণা। 



আভিনত ১৬৮৭ 

যে কারণে আবা আমাকে এ পথের পথিক হইতে হইল, তাহ! নিম়ে 

বিবৃত কবিতেছি । যখন “আমার রু।সি৯” আমিই তাগ করিয়া, নৃতন পথে 

দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম, এক্সবার পশ্চাৎ ফরয়া দেখিল।ম,--কি দেখিলাম ! 

সে দৃশ্ঠ জীবনে কন দেখিব না; মৃত্যুর পবও নিমীলিত চক্ষু সঞ্জীব হইয়া 

মে দৃশ্য দেখিতে থ|কিবে ; দেখিলাম আম।ব অ্তনেত। ও অভিনেজাগণ--বিগত 

আ।ট এতসব ধরিয়া যাভাবা ছায়[রন্থায আমাব সঙ্গে ফিরিয়াছে, শুধে খী- 

হুঃখে দুঃখী হইয়া ইভজীবনেব সন্ধন্ধ আঅটই বন্ধনে বী'ধয়াছে, কম্মজগতের বিস্তৃত 

পথে যাহ|বা “মার একমাত্র জঙায়, 'আমাব মুখপানে সমবেদনাব দৃষ্টিতে 
চাহিয়া পশ্চ।ৎ পশ্চ!ৎ আসতেছে) তাহাদেব ককণ নয়ন যেন শীরব ভ।ষায় 

বলিংতাহ-_-"কোথ! যাও 1” “আসার ফেলিয়। কোথা যাও 1” আত্ুসন্ববণ 

কইতে পাণিলাম না, কদ্ধ 'ন্রপাব বদ্ধ রহিল শা) প্রতিজ্ঞাব কঠোব বন্ধন 

ইজ হইয়া.গন লিধাতার বিচিত্র লীলা।! নাট্যজ্গতের যথার্থ এক শুভার্থা 

বন্ধু, মমন্ত বায়ভাব গ্রহণ কবিতে সম্মত হইলেন, মান্ধ অধাক্ষেব পদ আবার 

সময় গ্রচন চাবতে হইল । নব উত্মাতে নবঙ্গীবন লইয়া, নববল হৃদয়ে 

বাধেযা, (তবে সম্প্রায নব শে) দেই পুংাতন অভিনেতা ও অভিনেতৃবর্গ 

লয়া, পুন [য় কাযাক্ষেত্ভে অবতীর্ণ হইলাম টিবদিন আপনাদেব নিকট যে 

মহ পাইয়।ছি, হয অগ্গ্রহে জর ওবাইযাঞ্ি চয উত্পাছের বজ বন্ধ বুকে 

বাণিয়া সংস্ত্র বিপ" তুচ্ছ করয়াঞ্ছি, সেই স্নেহ, দেই অগ্রগ্রহ, সেই উতমাহ 

যেন আজীবন পাই, অধীনের এই 'বশীত প্রাথনা | 

হাবসন রোদস্থৃত পকাজ্জন ধর্গমর্চ” যাহ! এই মহানগপীর কেন্দ্রস্থলে 

অব স্থঙ শা 0২৬) রাত )াত নমে অভিহিত করিয়া আপনা- 

দের পদণ্লি প্রতীঘায় উৎসুক হয়ে বাসঘ্বা মাছ কিনাটকাভিনয়-কি 

দৃশ্যপট ও পবিচ্ছধ, কি পরশক্বৃন্দের বাসবাও স্থান, কি তদ্রমহিলাগণেব আসন, 

এব।র যাছ। বাই, এপার যেকপ মায়োজনণ করিব, তাহা 'অছ্যাবধি কেই 

কগন ও দেখেন সাই, কেই কখনও মন্ুভব করেন পাই, কেহ কখনও উপভোগ 

করেন নাহ মহ।কব মাইকেল যেম" "পন্। করিয়া বলিয়ছিলেন_- 

“বচিব মধুচক্র গীড়ন যাহা 

আনন্দে করিবে পান সুধা শিরবধি ।+ 

বণ চে » বার সংর্থকত। কবিয়|ছিলন, আমিও জগদীশ্বরের নম স্মরণ করিয়া 

দন্তঠরে যাহা বলিলাম, তাহ! করিব, দেখাই, বুঝাইব। 



১৬৮৬৮ অভিনয় 

প্রথম অভিনয় গজনী 
শনিব1ত, ২৩শে বৈশাখ, ১৩১২ সাল, সাঠি স্টার সমষ। 

গ্রসিদ নাট্যকার শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন গোস্বামী বিঃ এ প্রণীত 

হৃগয়েন্মাদকাণী দৃশ্যকাব্য 

পৃর্থুব|জ 

পৃথিত জ- শর” মবেন্্রণাথ দত জয়ট|দ-_ভ্রীচুণিলাল দেব । যোধমল 
শ্রীমনোমোহন গোন্ব'মী 13 £১- চন্দ্রপতি--হুপেন্দ্রচন্দ্র বণ | স্থধ্সিংত-_ 

শ্রীন্মহীক্রণথ দধে। বক্তিছাব বিলি ভ্ীনিখিলেন্দ্রকুষ দব। মহম্মদ ঘে|রী-_ 

শ্গোষ্ঠ বশাবী চক্রবন্তভী। কল্যাণসিংহ- শ্রীইবালাল চট্টোপাধ্যায় । সষনসি*হ 
-চণ্তীচবণ দে কুভব--শ্রীমনুক্ঠুলচন্ত্র বটব্যাল। ইত্যা€ ইত্যাদি । 

সংযুক্তা তা কু্খকুমাণী যমুনা শ্রীযতীহবিস্রন্ধণী (র্যাকী )। 

ধাত্রী- শীবতী পায়ান্রন্ধণী । বিশাতাক্ষী শ্রীঘ শ পক্ষীমণি।  বিমল।- শ্রীমতী 

তিশকড়ি (10176 লি০০৮ 0918] 0)1 টে 10452003002 উাল56০৮ তত 0, 

[3059 ) তহ্যাত ঠঠা।। 

স্পী৩1৮ যা ভাঘুক্ এবি বপৃচী কনকি আাটকাস্ত্গত সঙ্গী ইগুলি শব" 

লয়ে সংযোঙ্জিত হয়েছে | ক শাটাশালা জমুছের প্রধান খুতশিক্ষক আধুক 

নৃপেক্দ্রচন্ 5, সম্পূর্ণ শন, মনোরম সন, টিউওঙ্গন শুত্যর অবঙাবণ| 

কপিবেন। 

তৎ্পরে এ সমক্গনাথ দ প্রণীত পৃশন সামাংঅক পঝ। 

ধুখ 

পাঁচ, গান, হাসি, ঠ)উ্া, গং তামাসাব দদাব সচুগন্ত ভাণ্ডার । 
কাল কা খা, 

৯১৬ £ হাবিসণ রোড, আপন।দেব শশ্ুত 

১৮ এ প্রল ১৪০৫ শ্রীঅমবেশ্রণাথ দন্ত। 
কালিকা যন্ত্র 

১১১ 
প্রোগ্রাম (হাগ্ডাবল )। হলুদ ব6২৭ কাগজে এক পিঠে কালে। কালিতে 

ছাপ।। সাহক্দ- ৯১৫ ১১। 

[দ গ্রেট ন্যাশন্য।াল থিযেটাখ। 



অআভিনত 
১২১৮৯ 

ননা-বিদায়। 

ৃশ্ট কাব" বাঞ্তিগণ | 

পুরুমগণ-__ নন্দ - গোপপা্ত ॥ উপাশন্দ_উ ভাত ॥ শ্রীকৃষ্ণ ও বলবাম রী 

পালন পুত্রদ্ণ ॥ বাস্তরদেব- কষ্ট বলবামের [পিতা । তব্রব-- ভুক্ত ॥ কস 

মণশ পালক ॥ সুদ ম-মলাকাব॥ ২গ পগণ' রাখালগণ, মণুবাবাসীগণ, 

নাশাহকদিয। বখক ও তন্ববায় ॥ 

প্রীদণ__যশোধা_ নন্দ গৃহনী  লোহিনী উপাপন্বের পত্থী।  দেবকী-_ 

বাওদেবেচ পরী ॥ বাধিক' বুশ খাছনিনা॥ বন্দা-ধ সহচপী ॥ 

অন্য ও গ্রাণ্তি -কংলবর মহিবীদ্ধব ॥ মধুমতী- মপিনী ॥  সবিগণঃ কুক্তা, 

ও জ.বাল গশ ॥ 

প্রথম শন্ব প্রথম দৃশ্ট-_ বাজ সন্তু । আন্ত, প্রাপ্ত কংস ও 'কব। 

দ্বিপায় পৃহ)_ প্রার্থণ হণ ম, আবল, বাখালখণ, রেহনী ও মশোদ। | 

ততীয় পৃশ্যা- গঠি ক, বলথম, রাখালগণ ও জকব। 

চতুর্থ পুশ শব লয় | কষী। বলব, (বা হনী, নন্দ ও অপ্রুব ॥ 

[তীয় শন্ব পথম পুশ কক্ষ বর্ষ ও যশে। ধা ॥ 

[দাদ ধু গ গীণর্ত বাধঙ্ী, সশীগণ ও বুন্দা ॥ 

শক দশা বমুনাতীবস্থ পথ পা, বলনাম, অভ্র, গাখিকা গেপীগণ 

ও পুশ্প ॥ 

ভূঠীর *ক্ক প্রথম দৃশা- মখুনা খাঁজপথ বলবঝম কৃষ্ণ তন্তবায় ॥ 

[ঘটীচ দরশা-কধান মানাকারেক মালধ। মধুম তী, রুধঃ ঘলবাম ও কদাম॥ 

তু শীয নুশ/--বানপথ । কৃষ্ণত বলরাম ও কুন্স। 

₹হর্থ পুশ্য- শবনাগণ । কস ও " স্ডি॥ 

পঞ্চম দশা বানীসান্দব । 1 ॥ 
, 

চতুগ নর্থ পুগম শা পথ । মগবিকছপ, শ্রী, বলাম ও রাখালগণ ॥ 

দ্বিতীষ দূশা মণ্যা বিআম সাট। শ্রী, বলবাম ও জলবালকগণ।॥ 

দট দরবব লন বাছগথ মথুবাখাসী, ॥ 

তঠীষ দৃশ্য-_কাৎ গাব । বাস্দে)। দেবকী, কৃষ্ণ) বলবম ও অভ্র ॥ 

চতু্ধ দুশ। নশ্দের শিবিব। নন্ধ, ডপানন্দ, রাখালগণ, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম। 

পঞ্চ১ দৃশা - পাঙগণ রোছিনী, যশোদা, বাখালগণ শন ও উপানন্দ ॥ 

পঞ্চম শি | 
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প্রথম দূশা_ যমুন।তীব রাধার কুগ্জী। বাধিকা, বৃন্দ, ললিতা ও শ্রীককষ্ণ। 
যননিক] পতন। 

শ্রীমমরেন্দ্রনাথ দত. -মানেঙজাব। 

ব।জীর।ও নাটক প্রকাশিত হইসহে। 1থয়গারে প্রাপ্তিব ' মুল্য ১ টাকা। 

দিতীয় বর্ষের নাটা মন্দরের ১ম জ*গ্য। বিশ্ব-বিমোহন উপহার সহ গ্রক্থ।শিত 

ভইয়।ঠে । 

কুঙ্গামকা প্রেণ -৪৭ নং মানকঙল। স্ট্রীট, (মিমলা )। 

১৩ 
| " ** গন পাঁগচিতি দষ্টবা ] 

১৩ 
পোগাম। হাশ্ুবিল) সাইজ ১১ ১১৮ ইঞ্চি সাধারণ কাগজে ছুপিগে 

«ক বডে হাপা। 

ণ]]া চা] ৮, ২7651২51110 ৮৮ গারাধিও 00, 

(11,4৯০ ০1 (7; [বা 17৯ 15 

ক্রিক খিয়েটাও 

৬৮ ন* বন সট্রাট, কনিকতা 

গটিক জল এ শাট গৌশাঙ্গ 

অমবেন্ুণাপ দন্ত _ম্যাশেআব 

0 /১])%৬11২11517২8 25 1101 01061611105 21101 12109 01 06 70৮61 

11১61076191 1111)1% 219 (উল পভিতে  টি01৬6292] 000018/001206 

1১01)115111108 00 03011, 3১] 96661) 0210005 ( এই একই 

বঞ্তব। পিংশষ কণা? শবোনামে বাংলায় ভাগ হয়েছে )7 

1০১, 10, 391801619ঘ, ১০1১০1১১161 27, 1902. 

গলপ ফটক জন'-এর পানুপান্ী সহ পোগ্রাম, গভণমেণ্ট মেডিকেল ছিপ্লোমা- 

1 কবিখাজ লগেন্দনাথ সেনের কেশখগত্রীন তেলে বিজ্ঞাপন, যাতে জাল 

কেশহগ্ীন থেকে সাবধান হতত9 বলা ভয়েছে। রাঁজা-মহারাজ।-জজ-ম্যাজিটুর- 
হ)কিম উবীল-প্মপাপক সম্পাক-শিন্ষ ক-ঢাক্তাব-কবিবা নাকি কেশরধীনেরই 

পক্ষপাতী! তাছাড়া মাহে, অক্ষয়কুমার ঘোব এণ্ড কৌোংএর বিজ্ঞাপনে জুবিদা 
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দরে পুজাব কাপড় কিনবার বিশেষ অন্ুরে।ধঃ এবং তক, সি. মিহ এগ ব্রাদারের 

বসন্থ পিবা'জিশী স্রগদ্ধ গোলাপী নারিকেল ঠৈহলের প্রচাব। 

প্রোগ্রনেব উল্টোপিঠে লাট গৌত।্রেব সংপ্রস্তাবনা দৃশ্ঠন্থচী, ডাবলিউ 
চা্গম এগ -কাং-এর 'আমেব্নান বাল্মম ডূপ' নামক ওমাধর সচিত্র বিজ্ঞাপন; 

শ্রীকৃপ্তবহারী সেন এণ্ড কোং-এব “জাতীয় মহাসখিভি-র অধিবেশনে পরিধেয় 

উপযুগ্গ শ্বদশী বন্ধ" এদং মন্যান্ত ক পড় সবখবাতেব প্রতি, এবং বি, টি এগ 

১কাং-এর কাববাইট কালসিয়াম (বক্রষ ও “কল সাহঙ যাইয়া সুচাক রূপে 

পয়ন্বাপ বা জীবন্থু ছবি? এদদশনেব গ্রিশতি বজ্ঞাপন | 

প্রো গ্রামটি ছেপেছিশ কাউন [প্রন্টিং ওয়ার্কন। ১৭৩১ বগুবাঁজাব স্দ্রীট। 

কল +1৩। 

১৪ 
'্গ শায়' পরিকায় পকাশিন হা'গুবিলের পুনমু দ্রণে। অন্গলিপি এখানে 

সপ *যেলে তইঞ্চ বড়া কলম। 

ন্ভাবাধে এক পারি মান্র। পমহ॥ পুর্বাহে, আপন স'গ্রহ প্রয়োজন ॥ 

।ন্টাণ আগিই মল হর ॥ কুপিক থিষোটাব ॥ উন" বিন সীট ॥ 

শাননাস্) ১৭5 টান্ধ বাত্র ম্টাব সময় ॥ বগ্দিন পরে আপনাদের 

দরের ॥ লমন॥ গশ্বপুষ্ট গোবিন্দলাল ॥ বাকণী পুকুবের- অপূর্ব দৃশ্ত।॥ 

পবন কাববব সন্ধা! ৭ট|॥ ক্রুসিকেব কহিনুব-॥ আছিবাবা॥ তৎ্পরে 

এ আমন্জ্রন।থ দল প্রণীত॥ মজা ॥ সন্জছা খুব মজা 1॥ মঙ্জা আয় ধবন্গা 1! ॥ 

ঞ্র্গাদাস (ধ ॥ বিজনেস ম্যানোব ॥ শ্রী মনেন্দ্রনাথ দশ, মানেজার ॥ 
শ্রীশ্রী দ ভবসা ॥ 

এ ফাই ছুটা উপলক্ষে 18 (শব বজনী এ বংসব গার হইবে না। 

এই ছুটা' ঘন সভ্য সাপানণের বিশেষ অনুরোধে একবার মাত্র ॥ ভ্রমণ 1॥ 

স"ণা। ধন *দন বন্ধ হিল বিগ এঠ আভশোণপত্র অ|লিয়াছে যে), আমবা 

সাল »স্সয় 1 কবিষা মান্য থাকিতে রিশাম না। 

ক্লা'দক থিফ্বেটাণ ॥ ৬৮নং বিন গ্রীস, কলিকাতা ॥ শনিবার ২৪শে চৈত্র, 

ব্রি *টা॥ বস্কিমচন্দ্েঃ জীবন্ত ছবি ॥ ভ্রমর ॥ ভ্রমরেব অভিনয় পুরাতন 

হইপ'ঝ পয? বাণী পুক্ষবিণীণ পৃগ্ঠ যতবার দিবেন ততবার ওখবার সাধ 

হইবে ॥ অধিককি বলিব, ভ্রমবের পরিচয় ভ্রমর! ॥ পরদিন রবিবাব সন্ধ্যা 
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৭ টার সময়॥ সামাজিক জলন্ত চিত্র॥ সবল! সরল1!!॥ লক্ষী সসল৷ লক্ষ 

লোকের আদরের ধন! ॥ চিবছুঃখিণী লক্ষী সবলাকে একবাব দেিয়। যান,-- 

সংপার সাগরের সোনার তরী একেশারে জঅনমগ্র হইতেহে। একবার দেখি 

যান॥ দেশিয় চক্ষের অল কি চক্ষে রাখিতে পা'ববেন ” ॥ তৎপবে শ্রীমমবেজ্ 

নাথ দত্ত প্রণীত॥ শ্রীরু্চ ॥ অভিনয় সুন্দর, পাচ সুন্দর, গান সুন্দর, দৃশ্য পট 

তুন্দর, পেযাক সুন্দর, সজ-সবগ্ীম সুন্দধ একবাব 'এই পৌন্দর্দ্ের হাটে 

আসির। 'কছু স্ুন্দং জিনিষ 'কনিয়া লইয়া যাইবেন ॥ শ্রীহ্র্গাদান দ। বিজনেস 
মা/নেজ।র ॥ শ্রামমরেন্দ্রনাথ দত্ত। ম্যানেজাথ ॥ 

বর্ষ বিদায় উপলক্ষে বিরাট ব্যাপার ॥ বঙ্গেব গ্যারিক গিবশবাপুব শেদ 

অভিনয় |॥ ॥ ভিন মাও ত্দমণ্চে মমভিনয় কিনেন না! ॥ গিবিশবাবুব গ্রতিগ। 

ফটিঘ়া উ 5, যে সপবার একাদশীব “নিমচাদে” আজি সেই শধবাব একধশী। 

নিম্টাদে হাব পর্ণ বিক।শ বুঝি এমনট আর হইবে ন ॥ ক্লামিহ সয়ে 8 ॥ 

৬৮ শং বিডন স্ট্রীট, কলিকাত। ॥ শনিবাব ৩১ শে চেন, রা্র»টার সময় 

প্রথমে ॥ সববাব একাদপী॥ নিমটাদ _গীরশচন্্র ঘেষ॥ মউল- শ্রী মনপেন্ত 

নাথ দত্ত ॥ এবপ মণিকাঞ্চন মোগ 'মাব দেশীষ শাট/ঙ্গগতে প্হইবে না| 

তহৎপরে ক্লাসিকেব কল্পলতকা ॥ আলিবাবা ॥ 'আলিবাবাব পররচয় আলিবাব।॥ 

পর্ন রববাব নবপামক নুন পিনে ॥ সক্ধণাথ ঘময় ॥ বাম-নির্বাসন ॥ একশ 

জুল্দধ অভিনয নাটাহ্রগত বিবল 1110 বাযোক্ষোপ॥ মহাবাণীব অমাধি যাত্র'॥ 

লক্ষ লক্ষ নুপাত সমাধিস্থলে যাইতেছেন॥ "মাহা কি দ্য 1॥ আর শৃষ্ন 

নুন কত ছুবি দেগান হইবে ॥ তাহ। ঝালষ। উত্িংত পধিলাম না॥ মজ। 

মজা! মজা!!! ॥ নবপর্ধে! ন্৩৭ দনে এই শাশাতী৩ মামোদ প্রমোদ দেখিয়া 

যাইবেন। প্সআবার এক বত্সব কাল আপনাদের সভিত দেশ] শুনা হয়__-এই 

আমদের বাসনা, সাগা বৎসরের গ্ুঃগ শেক ভুলিয়। একবার দেগ। গুবিষ্যাংতব 

ভয় ভাবন। ভুলিয়া নয়ন মন এক করিয়া একবার (দশ || || শ্রীহর্গ দাস দে। 

বিজনেস্ ম্যানেজার ॥ শ্রীমমবেন্্নাথ দন্ত ম্যাশেজাব। 

নৃতন যুগান্তকারী নাটক ॥ ক্লীসিক থিয্বেধাব॥ ৬৮ বিডন ট্রা্ট ॥ (টন্লি- 

ফে'ন্ নং ৩৬৮ ॥ শনিবার ৭ই শখ গাত্রি৯ ঘটিকার সময় ॥ প্রতি বিন্দুতে 

সৌন্ধাধ।ব কণ।। ॥ বূপেব সাগর প্রমের লহুব 11 ॥ শীঘুন্ত বাবু গিথিশস্্ 

ঘে।ষ প্রণীত নৃতণ নাটক ॥ মনের মতশ 1 ॥ দরে হরে শ্রমের লুকাচুবি। | | 

মাধুবীব মণিমুক্ত। শতখাবে ঝরতে:হ! [| মনের মতন! | মশেব মতন-_ 
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প্রাণের মতন ভাবের মতন! !॥ মনেব মতন ॥ প্রাণ কাদায়--গ্রাণ মতায়- 

সাধ বাড়ায় !! ॥ মুশর মতন ॥ কেবল হাসায়--কেবল নাচার--কেবল 

মজায়! 1॥ নৃত্যগীতে_ মরকত-_প্রবাল-_ কহিনৃর ॥ ঠিকরিয়া পড়িতেছে ॥ 

হাসিব আতে কি বলিব? গাপলভাাড? হাব মেনে যায় ॥ একটু ইশারায় 

বল, --চারি জো শায়চ-নায়িকা 11 ঘটনার তরঙ্গ _হাপ ছাড়িতে দিবে 

না॥ হাসিবেন-_-কীদিবেন_ ॥ বাগে ফুলিবেন-- ॥ অনুরাগে মজিবেন-॥ 

'আবার সহানুক'ততে গলিবেন !!॥ “মনের মতনের” সমস্ত গানগুলি মুদ্রত 

কবিয়া।-- শুরুবার ও শানবারের হ্যাগুবিলে মহাসম।রোছে বাহির হইতেছে। 

দুটি বাখুন !॥ জণ্গ্রহ করুন! 11 পর্ন রবিবাব ৮ই পৈশ।খ সন্ধ্যার 

সময়ে ॥ ক্লাসিকের গুলবাহাব গীতিনাটক॥ ছুটি প্রাণ !॥ পরে॥ অপূর্ব 

বসঘন জনন হাসতে প্রহসন ॥ থিয়েটার ॥ 

লীতর্গাপাস দে, -বিজঅনেদ ম্যানাআর ॥ শ্রীমমরেন্দ্রনাথ দভ, ম্যানাক্ষার ॥ 

১৫ 
বাটন। গাধাণ মুখে টকট মাথায় গ্লোব (বস্থুমতী পত্রিকার সিম্বল )। 

১৯০২-এ 'প্রাবৃপুঞা রঙ্গালয়এ ছাপা হয় । পবে পুজাব সময় “পুজ। চাট, 

নামক পান্র্ায় পুনঃপ্রকাশিত। বাঙ্গের লক্ষান্থল -উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 

বস্্রমতীব হ্বত্বাধিকাবী।  আ্ামুখাপাধায়  অমরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে 

মানতা'শর মামল। করেন, গবে গাবশা উমর বনগুস্থানীয় ললি তমোহন চট্ট! 
- 

পাধ]ায়েব প্রচেষ্টায় মামলা প্রতহৃত হয়| ল্মঙবা, অমরেন্্ন।থের পত্রিকানর 

ও হা'গুবলে বিভিন্ন সময়ে নাট্যবি'রক কাট,ন প্রকাশিত হত। 

১৬ 9 ১৭ 
এট স'খা।ব ১৫৫৪ পুষ্ঠ' দষ্টব্য। 

১৮ 
ক্লাসিক থিয়েটার 

মা! 

আম গত সহ হইতে পাঁচশো টাকা রাখিয়ছি। আর এই শনিবার 
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হইতে পাঁচশ! রাখিব। রবিবার সন্ধার আগে গিয়া, আমি নিজে হাজার 
টাক! দিয়ে আসিব। আর আশীর্বাদ কর এইরূপ চলুক, মাসে মাসে তোমায় 

দিব। ইশ্বর জানেন অমি ভাগা মণে করি! 

সেহের কালু । 

১০৯ 
(বামে) অমবকেন্দ্রনাথের অন্ততম নাটিকা জীবনে মবণে [ গ্রেট স্তাশন্/।ল 

থিয়েটাবে প্রথম অন্িনীত ] পুস্তক!কারে প্রকাশিত হয় ১৩১৮ বঙ্গব্দে। উইল- 
কিন্স্ প্রেস, কলেজ স্কোয়ার, জে. এন বস্ত্র দ্বাবা মুদ্দ্রত, গ্রন্থকাব কি 

প্রকাশিত। মূল্য আট মানা এই গ্রন্থেরই “কৃতজ্ঞত। শ্বীকাব* শীর্ষক পৃষ্টাটি 

পুনমুর্দ্রিত। 

£ জীবনে মরণে” টিক! বাণীর ববপুন্র কবিরর ববীন্দ্রনাথেব ““দালিয়া” 
নামক গল্প মবলম্বনে লিখিত । উদারহৃদয় রবিবাবু আমকে উক্ত নাটিকা 

প্রকাশ করিতে মন্সমতি প্রদান কবিয়। চির্ক হজ্জ তাপাশে আবদ্ধ কখিয়াছেন। 

শ্রী্মমবেজীনাথ দত্ত। 

(ডানদিকে ) অমবেন্দ্রনাথেব প্রথম (মুদ্রিত) সাহিত্যকর্স িষা” নামক 

গীতিনাট্য । ইহার মলাট বা আখ্যাপত্রটি শনিবারেব চিঠি (কার্ছিক 

১৩৫২ ) থেকে পুনমু্দ্রত হইল। 

উন! ॥ গীতিনাট) ॥ (১৩৯ নং কর্ণওয়ালিধ ই্বাট, কলিকাতা )। 

শ্রীঅমবেন্দ্রন[থ ধভ॥ প্রণীত ও প্রকাশিত ॥ প্রকাশকাল বইয়ে ছিলনা । তখে 
বেঙ্গল লাইব্রেরী সঞ্চলত ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা হইতে 

শনিবাবের চিঠি যুদ্রাকরেব নাম প্রকাশ কবেছেঃ ১ মার্চ, ১৮৯৩। 
মুদ্রাকর ইউ. সি, বস্থ এগ কোং, ৬শং ভীম ঘোষের লেন। এই 

পুস্তকার ভূমিকা, বিষয় ও শাটে]লি'খত ব)ক্তিগণ সন্বঙ্গীয় পুষ্ঠাকটি শ্রীংীন্তর- 

নাথ দক্েব রঙ্গাসয়ে অমধ্্দ্রনাথ গ্রন্থে ৫৪ ৫৯ পৃষ্ঠ য় পুশমু্াদ্রত আছে। 

আমরা পাশের ফটোস্টা।টে মূল নাটিকার প্রথম পুষ্ঠ।টি পুনঃ প্রক্জাশ করেছি £ 
উষা॥ গীতিনাট্য ॥ প্রথম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃগ্ঠ ॥ কানন ॥ (মদন ও গতির প্রবেশ) ॥ 

রতি _-গীত ॥ দিব তুলে-_তাবি গলে ॥ আদরে যাহ।€ প্রাণ প্র।ণ দিতে বলে ॥ 

কদাইদ্া আলকুল ॥ তুলিয়।ছি ফুলকুল ॥ গেথেছি চিকণ মালা সোহাগঙলে ॥ 

মদন।_কার তবে এ সোহাগ--ওলো সোহ[গিনী1॥ কুম্থমের হারে, কাবে 
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বাধিবারে, ॥ কাদা ইয়। অলিকুল, ॥ ফুলকুল তুলি সযতনে, ॥ 

২১৪ 
সৌবভ ॥ (মাসিক পত্রিকা ) 

সম্পাদক ॥ শ্রীগিরিশচজ্্র ঘোষ 

১ম খণ্ড] [ শ্রাবণ, ১৩০২। 

স্থটিপত্র ॥ ১ সৌরন। ২। সমাজচিত্র' ( সমাজিক উপন্যাস) ৩। সু 

তক? ৪। তুমি? € সতা। (পছা) ৬। কলঙ্ক । (এ) ৭। গ্রহফল। 

৮। শব্লা। ৯। ঝালোয়ার-দুতিত। (এঁতিহাসিক উপন্যাস ) ১০1 হদয়-রত্ব। 

(পদ্য) ১১। প্রবাহের বপান্তর, (&) 

॥ সহকারী সম্পাদক ও প্রকাশক ॥ শ্রীঅমবেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ 
কলিকাতা ॥ এই৮, সি, গাগুলী এগু ০কাং দ্বাবা মুদ্রিত ॥ ১২নং মেঙ্গে! লেন ॥ 

প!শে “সৌবভ, ২য় খণ্ডের ঠাদ-তাবা পরী যুক্ত প্রচ্ছদপট ॥ 

১০ 
ছমরেশ্রুন।থের ছবি ও নাট্য-প্রোগ্রামধুক্ত কঞ্চির হাতলসহ কার্ডবো্র 

প্গ উপ্ধি বাসের হাতপাখা। ক্লাসিক থিয়েটাবের দর্শকদের আরামের জন্ঠই 

এই পাখা কপেব প্রোগ্রাম। এইটি ছিল ভ্রমর ন!টকের ( বন্থিমচন্দ্রের কুষণ- 

কাণ্ডের উইলের অমরেন্দ্রকুত নাট।কপ ) প্রোগ্রাম। নাটকটি ছিল মোট ৩২ 

গরঙ্কযুক্ত পাচ অস্কেব। প্রোগ্রামে থিয়েটারের নাম ও পাব্র-পাত্রীর পরিচয় 

ছিলে', ম্যানেজ্জ(র-নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ ও উপন্ঠাাসিক বঙ্থিমচঙ্দ্রের ন।ম ছিলো, 

তবে অন্ভিনেতৃবৃন্দের নাম ছিলো ”।| একদিকে পান্র-পাত্রী পরিচিতির মাঝে 
সিপিয়। কালারে মমরেন্দ্ের আবক্ষ চিত্র ছাপা ছিলে । 

হুশ ও ২৩ 
এই সংখ্যায় ১৫৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব)। 

১৫০, 
ব্াদকে -নাটামন্দি সংক্রান্ত পত্র এই স'খার ১৫৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য ॥ 

ডানদিকে ৬তকালীন ক্লাদিক রঙ্গমঞ্চের টিকিট। অমবেক্দ্রনাথের ছবি। পাশে 

তথ। । 01,১55 10 77205 225 
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0০৪1161% ॥ 412709578 

উল্টে(পিঠে 17 791:0 99 স্ট/ম্প মার1। ধারে পাঞ্চিং এর চিহ্ন। 

২৫ 
(১) ওপরে রবীন্দ্রনাথের বামে (২) আমকেন্দ্রনাথ ও দক্ষিনে (৩) সন্ত্রীক 

অমরেক্দ্রনাথের প্রতিকৃতি যুক্ত ব্রোচ। 

১) ১৭ই জুন ১৯১১, গেট নাাশপ্যাল থিযটাবের উদ্বোধনের রজনীতে 

দর্শকদের মধ্যে বিতরিত। নাটক ছিলো-__জীবনে মরণে ও আহামরি । 

২। ১১ই নভেম্বর ১৯১১, অমবেন্দ্রনাথের স্বত্বাধিকারিত্বে স্টার থিয়েটারের 

উদ্বোধনের দিনে বিতবিত। 

৩। ২৬শে ডিসেম্বর ১৯১৪, ষ্টার থিয়েটারে “অভিনেত্রীর রূপের উদ্বোধন 

উপলক্ষে বিতরিত। 

৬ 
নাটা পত্রিকা । ২২৮১৮ সাই । 

শী্্রবামকুষ্ণ ভরজা 

বিয়েট।ব 

সচিত্র সাপ্ু।হিক নাটা-সংবাদপত্র । 

[বাদিকে 'বিজ্ঞাপনদ[তাগণেব ভুষ্টুবা” । ডানদিকে “থিয়েটার? গ্র।হকগণের দ্রষ্টব] 

১ম বধ ৭ম সংখা।। শুক্রবার ৪51 ভাদ্র ১৩২১ । 

৬০]. ॥ বি0 7, 2151 ৯08. 1914, 

£& 116270151016 05%---৬৬০৩ 1951 960107% 

]10)৩ 15618, 2৯000501914 1! 

[01 1৮ 1১1৭4, 

01651 90105201018 11) 01৩ 10120002010 ৬০1৭1 1 

৯171৮ 34৮1 

034৯ 7 শি 7107 715 ৬] 0770 2 % 

4৯ [২51-1,60067 1085-175 10106 20028150105 90589 1 ! 

বাংলা-ইংরাজীতে ট্রার থিয়েটারের বিজ্ঞাপন, অন্যান্ত বিজ্ঞ।পনের সঙ্গে ধিয়েটারেব 

বাইরের মংবাদও ছাপা হতো এই চার পৃষ্ঠার কাগজে । “মন? বলে একটি 
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সম্পাদকীয় হিলো এই সনগায়। সম্পাদক বলে কাবও নামের উল্লেখ হিলোন।। 

দাম প্রভৃতি সম্পর্কে কাগজের প্রথম পু্ঠঠর ওপঞে ভান কোণে থিয়েটারের 

গ্রাহকগণের ছষ্টবা অ*শটি নিয়ঝপ £ 

প্রত্তি সপ শাথয়েইাও৮ পাত্র *। বঙ্গের বািতিন্র স্থানে বিশিন্ন বাকিকে বিনামুলো 

বিশরিত হইবে । একই ব্যকু প্রতবারই যে পানা প।ইবেন, খমন কোন 

কথা নাহ যাহ রব 'নয় মত কপে বাটিতে ব'সয়া পত্র! পাইতে হচ্ছা কনেন 

তাহাদিগকে থিয়েটারের গ্রাহক হহতে হইবে বলা বান্ৃশা, গ্রাহকগণেও অন্যু 

৬ ক গবচেব উপণ নাম মান মূলা ধব ভইদুঠে। পর মধ্যে জদ্ধমানার টি'কট 

পা পাঠাহসে নমুনা পাঠান ভয় না। শহবে ১ টাকা ও মফংম্থলে পাঁচ সিকা 
মাএ 2 মাঃ সমেত মানঙ্গান_পিয়েটাব । ১৪৪/২ নং কর্ণ ওয়।লিপ স্ট্রীট, 

কলিকাতা (্।ব খিয়েট।রের সন্থুদগ ) 

পরণহা প*া1ায় 1 যায় প্রাতি সাখাব মূল্য এক পয়সা মার ধ।য হয়েছে 

২৭ 
হাপ্ুরিল ১০৬১৫ সশঙ্গ ননা হব নানা বডে ছাপ । পঅমবেন্ছ 

পয়াুণেল পর গকান্ি অ 

শ্রশীশামনুষঃ হবসা 

বাব কাম্ণভ্ 111 আম দন হান শ্রীমমু হলাল বনু সধশর্থ ৩* বসব যাবৎ 

নাট অগা» হা »্গ। পরিশ্রম কবিয়। কাঙা শুর অমবেন্দত্রনাথের হত্তে অর্পণ 

কবিয় , বাণা বশ্থন'থেব বণ প্রান্তে আশ্র্ধ লহয়/ছিলম _সেই আমি 

সাবেক ঘ।» প্রতণ ৮৯ চ্-শ্চুর্ণ পায় বর্ম লহষ। বড় শাদরের --বড় যত্বেব 

সমপেন্দ্ন বকে হার হয়া, আবার ক মহ ল।ধয়া কাধক্ষজে অবতীর্ণ হইলাম । 

ক্মকেন্দুন'গু সমরতরন হইতে শাহাব নিজ সাঙান বাগান দেখিবার অন্য 

উদ্যমী হত আহ) নাঈ মমপা বুধবা স এক বিরাট মিন আয়োজন 

কালাম অগাকন্ছ্র আন [গী ন।ট।মোদী শহাধন্দ এই বাবে আমাদের বঙালয়ে 

পদ হণি কিনা অমাদিগক্ে উৎত ওত করুন। ১৬ ঠা তি 

ষ্টাব থিয়োগাব [6০01)017৩ ও. 1199 

এধব[ণ, ২৭শে পীন ১৩১২, খাত্রি ৮। টা প্রথমে ষ্টার জম্প্রদায়স্থ 

তততলে ৮ ও সংঠনেতী কতীকি আমণেন্দ্রনাথেণ উদ্ধেশে ॥ শোকোচ্ফাস! ॥ 

পরবে অমক্জেনাথে বিবহে জন্প্র্দায়ের পক্ষ হইতে স্বদয়েক অভিবাক্তি 



১৬৯৮ অভিনয় 

ইতাদি। ২! জয়দেব ॥ জয়দেব শ্রীমতী কুনুম কুমাবী, পদ্মবতী-- 

শ্রীমতী আশ্চর্যাময়ী | পবাশব-_- অবিনাশ বাবু, দেব -হণ্ভূষন বাবু, 
নিব্ীন--ঠাছু বাবু, লক্ষন সেন-_ কুঞ্জীবাবু ' 

৩) কিস্-মিস্্॥ লঙটাদ _শ্রীম শী কুস্ুমকুমাবী ॥ ৪ । বিল্বমর্গল ॥ পাগলিশী 
_-আশ্চযাময়ী, ভিক্ষু *--নেপেন বাবু, সাধক - কাশীবাবু, বিল্বমঙ্গল-__কুঙীবাবু। 

রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্ক, ৩৪৭/১নং আপার [চিৎপুব রোড। 4৯ 151055 
1৬177705561 

[ অমরেজ্রের দেহতাগে অগ্রজ নাটাযবধী অমুঠলাল বস্থ ও অন্তান্ত নটশটাদের 

শ্রদ্ধগ্রঁল উপলক্ষে প্রকাশিত এই হাগবিলথানও অমপেন্দ্রনাথেব দ্বাবা মে 

প্রগাবিত তাহা বলাই খাঞ্ছলা --সম্পাদক] এর্দন ট্রাব খিয়েটাবে যে 

“শোকোচ্ছাস সঙ্গীত" গাওয়। হয়েছিল তাব অন্ানপি :- ট্রার থিষ্েটার ॥ 
নাট]বখীন্দ্র অধবেক্তরশাথ দেব ব্বর্গাবোহণে আমিনেত। ও সনিিনেআীগণ কনু$ 

শোকোচ্ছাস সঙ্গীত £ 
তুমি, নহতো নিদয়,-ছিবক্ষমামঘ উদাহ্দ॥ মহন । 
কত, গুণের আধার, প্রি সবাকাক। সর্বছ্গনমনো। গীন | 

ওবে, শিরোপবে কেন ভানলে এ বাজ; 
ক দোষে দেবী আশ্রিত সমাজ; 

কেন, নম পথাবে আসাশে সবাতে, কঠোর বিচার এ কেমন! 

শ্রহাপ স্বজন, আখ্পরণিজন, আশ্রিশপাল* ক পিছে ওই 1 

(কাথা তুন সখ'। পনা। শ্রা্ণা। গুরু" ! 
অন্নধাতা। কই-তুমি কই ॥ 

অর সন্মণ দশ প্র ঠান বাথ বধ প্রাপ। ধয়েছ তায় 

এব বত, প্রণে আহে গঁধ আআ নগু কৰা খালা কি যায ! 

মৃত (হামার লুপ্ঠ সঞা, 
কীর্তি তোম!ব চচিবপদাপ্ত, 

নহ মত ঠু*» জাবত সঙশ 

তুমি যে অমর পাপ ধরাষ ! 
স্হান আত্মপাবজন, আ'শুত পালিত কারধিছে ই । 

কৌোথ। তুমি সখ।। পিতী। ভ্রাত।। পিক ! 
অন্ধাকা। কই -তুমি কই। 

শ্ীষ্াশীনাগ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রসংযো!জিত। শ্রীহপেন্দ্রন( ৭ বন্দ্যোপাধা|য় 
কর্তৃক রচিত শ্রীমমৃতলাল বন্ু_ম্যাণেজার। 
১১১১১১১১১১১ ১১১১১১১১১08 

[ পাঠ সক্কেত £ “ত্র পরিচিতি পথাঞজে ভিন্ন লাইন বেঝ।তে ॥ চিহ্ের বাবহার 
করা হয়েছে। --সঃ] 



নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মরণে 
সন মুত পুতশাতকে বসে মহিশুক্ক চে পে, 

ফুবা। ৫ গজুতে জল নশ্ুনে আম্।ব 

শে গা ৩৮৬৮১ লম্যঘা, বায়ে অষ কনা, 

ভাবঃয়েছে পাজী পি পুত্র পুন ভাব ॥ 

লাশ সালণ কাবে, প এত ইতি শবে 

০৮ * গে হ হালশে শা দ্যা সি কত 

হঙ্গ-্নে আত ষাখা, বাবে শুৎস্মতি ভাব), 

্ুগ্লীঘম স্ তাসমা স্টীগণ গন ॥ 
৮ ঠাস শিকল বলাও জাকানে জা'বল খেলা, 

চনে গল শিবু ষহু মতি ত্বনাশ। 

ত. গপাল গাছ গলে পাখি মাধু সহ দলে 

গিযতত মন্দ লাস ঈষ্স সম্মদাস 

সভেন্্র চীন আল স্ঙ্গে সঙ্গে গল আশ 
গ7লাক স্রণেন্দ্র পুর্ণ গেকে পিব্যধাম । 

»।লিল্পু গিরিশ সপে, সহ নঙ্গেছে বে, 

জসুত আব্ণ গেছে হিবজাবি” ম॥ 

তব গা লাল, “ণ বিহারী হলি, 

হা সব গিকশ ০ঘাষ প্রবীণ ক্ষয়।। 

১০৭৯ কল পান “ডা মঞ্চের মান, 

5৮1১ এক প্স্তদ্ধাশ বঙ্গ হেত তয় ॥ 

পিস তা কাবা অনু “লাকেশী মা আমার, 

(শ্০ত কাছ জু শর গুমদা ।কবণ। 

লী, ৫০5 মনো ত1প পালালো উন্লিমুনপ, 

শন 6 চছেছে গেশ সা মেনে বাকণ ॥ 

স্মশ্শ।নে দ্বিগ্রত শব দেখে বুকে ভাহারব, 

নব-নাডতকাদ মার ৯ স মাভি। 

ডলল উদয্ কনো সত শলী নাট্যশালে, 

এজ তাব তপু চত। দগ্ধ করে ছাতি॥ 

কয ব্য গত আজ, বুকতে বাজিল বাজ, 

যে 'ধন কাশীতে বাস পাইলাম তার। 



নাটাশাল চালাবার দিয়েছিনু যারে ভা, 

পলায়ে গিয়েছে সেই অমর আমার ॥ 

বিশ্বাস হোল না মনে, হারায়েছি শ্লেহ-ধনে, 

সে কান্ত তরুণ কায়া কাটায়েছে মায়।। 

জে যেন মাঝে মাঝে, তার ম্বর কানে বাজে; 

আজো যেন জীর্ণ চোখে দদখি স্বর্ণ-ছায়া ॥ 

জো যেন ভাখবেশে, দঁ” তারে নানা বেশে, 

খলভূর্ম আনো করি হয়েছে প্রকাশ 

মিষ্ট স্বণে কথ! খলে, যেন পষ্ট বে” টার জল, 

কবলে নবমেলা ব1বে মাকাশ॥ 

ক উদ্যম 1% গ্রা 5৯, পাৎশ্রম শি শ দিবা, 

বিজয় প্র'তভ্ত কিব। অসীম সাহল।' 

ঢ॥1 মনে উচ্চ মাশ, হটিলে না ততাস্বাস, 

ভ্বগুণ ডউংস।তে করে কাম্ম।নআ বশ॥ 

হল জাত যাব *তে শমনে শা।সাযে পা, 

বন্মশানে কন্মন্মণ ৭ কবে 125 অজিপয়। 

ফাবে লাল খন ধন্য গুস্থান বীবেধ গণা, 

শন্য দৈন্যু পতি প্রাণে বনু পঞ্জণয় ॥ 

পুঞশ কে নাটাক্ষেতে, প্রথমেতে অলনেজে, 

ঝবায়ে গয়েছে মাব নিব অমব। 

সাস্না ক তাতেহীয়, এয়েছে এস অমবায়, 

এবখে গেছে বঙগভৃমে স্নান অমব॥ 

তরুণ কিশোব তারা, জল "মাছে বুকপোবা, 

শে বে অশধার' লহ-উপহার 

হবে আজ শমী হাবা, জলে গেছে আঁথি ভারা, 

শষ জল শুষে নিয়ে গেছে সে আমাব, 

অমবে খুজতে গেছে নট-গাই তাব ॥ 

নাঁট্যাচাধ্য--শ্রীঅমুতল।ল বন্দু । 

অমব লাইব্রেবীব চতুর্থ বাধিক অধিবেশনে, লাইব্রেশীব প্রতিষ্ঠাতা 
শ্রীযুক্ত হপীন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক পঠিত । ৬ই জানুযাবী, ১৯২৯ সাল। 



বারা বন্ধ | অম্ল 

'হথযগত উতদ : পারলগের্কষ্টেব নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্য।স 'বারাব্বাস?। 

যদিও এ নাটকের মূলা।য়ন উল্লিখিত উপন্াসেব থেকে স্বতন্ত্র । 

॥ ৮বিত্রলিপি ॥ 

বাবাব্ব।স। করা ব্যক্তি প্রহরী । ১ম াকাত। ২য় ডাকাত। ৩ ডাকাত। 

শিক । তত্বাবধায়ক। পা'্ফসের শ।দক। ১ম বন্দী। ওয় বন্ধী। 

৩য় খন্দী। ক্রাতদ।স। জনত।' স্নুধার। সাহাক। হী । মেয়েটি ॥ 
[ গ্রয়োজনবোধে চরিভ্্র সংখ) কমিয়ে নেওয়! যাবে, অথবা ছোট চরিত্রগুলির 

আভতনেতারা একই সঙ্গে একাধিক চরিত্রে রূপ দিতে পারবেন] 

(শীনা৬ আলোয় খেশয়াচ্ছ্র পরিবেশে জ্রুশবিদ্ধ যীরুথুই ) 

নেপথে, ॥  “মৃতার পাত্রে খষ্ট যেধিন মৃত্াীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন 
রবাছুত অনাহতের জন্টে, 

তারুপণ কেট গেছে বহুশত বছর । 

আজ তিশি একবার নেমে এলেন 

শিতাধাম থেকে মর্তাধামে। 

চেয়ে দেখলেন 

পু লেকালেও মানুষ ক্ষত বিক্ষাত হত যে সথগ্ত পাপের মারে 

যে উদ্ধত শেল ও শলা, যে চতুবছ্রোরা ও ছুরি, 

যে জ্রুব কুটিল ওলোয়ারের "মাঘাতে, 
লিছুত বেগে মাজ হাদের ফলায় শন দেওয়! হচ্ছে 

হিস্ হিস শব ক্ষলিদ ছাড়য়ে 
বড়ে। বড়ো মসসীবুমকেতন ক!রখানা ঘরে। 

কস্ক দ[রুনতম ষে মৃডু'দান নৃতন তৈরী হল, 

ঝকৃ ঝক় করে উঠল নব্ঘ।তকের হাতে, 

পুাবী তাতে লাগিয়েছে তারি নামের ছাপ 

তীক্ষনথে আঁচড় দিয়ে। 

গুষ্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন, 



তাঙ্িনয 

বুঝলেন শষ হয়নি ভাব নিরবচ্ছিন্ন মুত্যুণ মুহুর্ত, 

নৃৎ্ন শুল তৈপা রী হচ্ছ (বিজ্ঞানশালায় 

£খবছে শাব গ্রান্থতে গ্রন্থিতে, 

সেধিন তকে মবেছটিল যও 

দম মন্দির ছায়ায় দ ছয়ে 

৩ 1 আংঙ্দ নতুন হন শিল দল দলে, 

+ রাত * আআ বম মন্টি ৭ বেদ সামনে থেকে 

পুঙ্জামান্থর সুরে ডাকতে ব।»ক »গনাকে-- 

নল” “মাবো 1 517 0 

১০৭ গুণ ফণা বলে উঠলন উদ্দে চন্য 

যাস ॥ ২ হন, ০৮ মহসের ঈশবস, 

[৬ ৯1417 *15 ক্লে ॥ 

ই রি মুগ খুব আশ না ই কওছে 

এদের তুমি মম কোবে ॥ 

| তে ্ল। *শকত হ টিকার উঠল) নাগ শা ১ মনা শয় আমা 

শপ, কান পয়, ৬ ক্যাকীবীত5 সম পয় 1 (শাল জানি শুন মুও মঞ্চ 
থকে আগৃশ, পরধু পদ সপ বিগত এও এপ সমর ডয়েবাহাধ্বাণ 

পয বা বাাস। 

বসব ৮ ॥ 9 কাছে মিস পতিত পারে আহত শাম শহী শগতক 

বাচয়ে ৭াখার কথ কান দন ভাবেনি বানাব ম ধা বাবাব্বায। তুমি 

» শোকর পরশ -মন্্ে কপ্তু হতে পাতে শশ্বর পুর সাম হী তুমি হারতে 

পতে 5 দেল এধথ পাখহর্তন কসবে তুম, ০্মেব জোয়াবে শাসয়ে শিগ্দে 

সত দপিঠ বশব পের ডদ্ধঠ এয, আম আবে পাপিনা সম 

নম] ৭5 শাখ নস জনত ৬কানগিন প্বম করেন । হ শহানা ৩৯ সগশ 

খত ডুপে সদর কৰে নতি তব স্মন্ত রঞ্জ ৩ কা 1 তুম কম কতা 

বঙোই যে ত্যাশখীর বিকছে দায়ে শিঃসঙগ বিরহে মুতাকে হহীয়াশ 

করেছো পডু। আই অত] চাও পশংকি৩ত,ন ত।র সন্তরজা শিপ্লাও অয়স্তত্ত 
তামাবহ মুন আজ আক গাশ-মাভ'ষতে কধনগ জগ" পান্টানে য় 

এ বত (বা বজ্র «শব খকে জলে জঅপহ্থত হলো আলো 

বা স্িরিখাতেস উপর 



অিনঞু 

শ্ুপাও | টলুশ য।ই 'ফরে শত শত বছরের পাহাড় (পর্দিদ্ে সেই পবিত্র জঙ্চ 

আলেমে যেখান একদিন মানুষেও চিপস্ন বানাও বূণময় খত ধরেছিল 

এক মানব শিশুর .দহে, জেকজালেমে_ ভাজার শাক্গাব ক্রীন্দাসেব বক্ত - 
০৮ _ স্ব দু গড়ে উঠেছে খানে এশ্বব ম্দ গ'বত সমাজ প্রকুণণব গগনচুম্থী 

বর্ণাঢ্য প্রাসাদ, ক্রীতদাস অস্থি শ্াড়য়ে যখানে মাটি হয়েছে উর্বা, 

কাণয়েছে সপাতাব (সান য১০, চলুন যই- প'য়ে পায়ে হেটে সে, 

শিশ।ল বাম যাআজ্োর সম্ভলতি অজক্জালেমে সময়ের মাইল্টোন ১১০ 

শুনতে, শে ** জতা5।বিত মুক ক্রীতদাসেব শিপিবে শিবখিবে যখন এক 

পল শচ্ছ। কানাকাশি কবে ত সকলকে লালোখাসো পাপকে স্বণ। কর, 

বক ঈানে। পাপীকে। ধস হয়ে ষাবে এই গবেদ্ত এঞাসাদণগবী, প্রেমের 

এাজা খামার নম এই সং ঈণ। মার, এক মহৎ মান্তষের নাম ধীণ্ত; 

2গীডত» মগ্চবের মহান পাবভ্রাত। কিন্তু না, উর কথা নয়ঃ সেই মহান 

পুন ক৭। শম্ শ্ামলা বশর মই ত্বকজ লেমের ম্মারকজন তুর্ধা মানুষের 
+৮ ॥স্য দমবশ্বামে যে এক স্বণিত দস, অবহেলিত উপেন্সিত হয়ে 

শার্ট * পাত যে তিতা শুধু এক ঘটল জণঘ।তেব বিচিত্র আবর্তে 

সঙ্কট শীন ভুত প+ * সম মানু ঘর ম্বুঠাব উদ্ম.ক দরে ঘটেছিল মিলন, - 

1 ০৮ পান মা পড়ছ৮ কয়েদখ।নাণ কৃর্তী। ছলে যজ্ঞ ও এক শঙ্ঘলি ত 

পপ দস গল এক ঠদশিক। যীশু দশকদেখ দিকে পেছন শিবে 

প ঢু 

৮৯ | ৫ টায়েশীক হকি পাবি এঈগখম্আগস রে ম।স্ শাল। কি গ্যাড়া 

ক₹নোেহ পড় াম 

ইস ক শীসগদাকল। 

ক হই বন ৮ মতন কি বলি? 

তোটি 0 ক কথ। 

২৫. 9প করশল।। * ৭ পপি দিসনে । পইলেট যে কি বিকেল 

হুকুম শোন এমন কে হেড়ে চকেবাণি। এদিকে হুকুম না মাণলেও 

মুশাঠল ও আশার শা-। সীঙ্গাদের প্রদ্ধ পা কিশা 

দেল 21 শল মাঙ্গর। 
+7॥ পণদণ্ু। পণদণ্র দেব তোর মভ।ম'ন্ সাঙ্গাবকে তুই শালা বললি? 

পোনক ॥ আগাম বলনি 1 আপনি বলেছেন। 



অভিনয় 

কর্তা॥ 'আমি বলেছি! বেশ তবে চেপে যাবি। ধুর্ণাক্ষরেও ধেন কেউ না 
জানে, বুঝলি _ 

সৈনিক ॥ (একগাল ছেসে) বুঝলাম 
কর্তা॥ কি বুঝলি? 

সৈনিক ॥ বুঝলাম এই থে -_ মামার বিরুদ্ধ যে উৎকোচ গ্রহণের 'অভিষে'গ 

'মাঞ্ছে সেটা আপন চেপে যাবেন, আর মামিও কদাপি কাউকে বলবনা 

যে মাপান সীঞাবকে শালা বলেছেন 

কর্তা ॥ তুই একটা- তুই একটা-'অসস্ভব ছ।গল 

সৈনিক ॥ (যু মজ্ঞে। 

কর্তা ॥ কিন্তু মুশ'কণ্টা ফোলে।_ লিখেছে কযেদীকে ছেডে দাও । কিন্ধু 

কৌন কয়েদীকে 9 কয়েদাতো শ'লা ছুটো। এই "ডাকাত বাঝব্বাসট। 

আর এ হাবধামঙজজাদ রাব্বি ০কানটাকে ছাড়ি এপিকে শালা দুটে!কেই 

গলগোথায় নুশে চডাবার আয়োজন সম্পূর্ণ । 

সৈনিক ॥ এই বাব্বটাকেহই ছেড়ে দিন গুজুব। খন্ড ভালোমাগ্সের মত 

দেখতে + ্ 
কর্ত।॥ ভা ভাগামজদ। গকটা ও শালা সব ক্রী হদামেব ক।ণে মন্থক দিচ্ছে 

সীজাব নক শমার্ধেন প্রন নন । জশ্ববেব বাজতে নাক সহ সমান । 

দুবল আর পাপীদের, শাকি এব আবত' সবচেয়ে ালবাসেন । কি স৭ 

সন1ঠন ধম্। বিখোধী কথা- 

গোনক ॥ একেবারে বিপধঅনক কথাবাহা িম্থ এই ড।কাত বারাব্ব।সঈ] 

হজ মারো পাজী। কত খনই ০ করেছে ব0ট।--কত লেকের যে 

সর্ববন।শ করেছ 

কত ॥ চে কি ন্মামারও কম করেছি? সে আন্য কি আমাদের৪ কুশে 
৮ডানে। হবে নাকি ১ যয বেশী বম -ন এ বাপা*্1ধটা তে কট। 

খুন কবেছে মাত্র, আর এই রালিবিট। পুবো সাআজোব গাডা ধবে টান 

দিয়েছে ওর কথায় এবা৭ ব্রীতদাসরও বলতে শ্রক করলো ব্লে-_ 

জিহোবা শুধু ওদেরই ভালোবাসেন । এ বারাব্বাসটাকেই ছেঁডে , 

সৈনিক ॥ এই ডাকাঙটাকে 1 দস্থাটাকে? 

কর্তা ॥ হ্যা, হ্যা, সাবা জ্সেকজলেমের মানাণনা চম্ুস্থ খাতির এ বাংব্বটার 

মৃত চায় ওকে গুড়ে দখাব আধেশ “কন আসবে» এ মুক্ষিব 



অন্ভিনয় ১৭৬৫ 

1৭দশ নিশ্চয়ই এ ঝারাব্বাসটাব জন্বোই 1 5য়জ ওপব মলে” বড কর্তার 

কেউ সুপানিশ করেছেন 

সৈশিক ॥ বড় কতা? এই ডাক।তটা!র জঙ্বো? 

কঙ | ৬] £হ ঠিক পাই, বড কর্তাদেব অনেককেই গুপ্তাবদমাস পুষতে 

ইখু চান গুপ্তা ভাত না থৃকনে কি বাজধ চালানো যায়? যাই 

চলি? ওই ব্কাকহাডদাকেই ছেড়ে দাও আমি ভ।বাক একটু ন চঘরে যাব। 

পোল শাম পাকি কু সহী গসত 1 প্টাশতি নাকি তি যৌবন এেবাশে 

এ হী ধর 7 এ পাবাখ্ৰ সালেই ১ (প্রস্থান ঠসুনিক বাবাব্বাসের 

৭1! খাল পেন) 

টান এই শালা পারের মজ ছবুদে গোল । চটে দেওয়া হল। 

৮: এ.শ এদিক লে ইত না হা (বাধাব্পাস উদ্শান্থন মতে। 

রই. (9 

ঘেপ॥ 52 এনা, পাগন হল নাকি, ( শাশ্ুর কাছে গিয়ে ) চলুন বাখ্বি, 

₹। এলাব সময় ঠায় £লেছে। (ক নাশ্চষ এব মুতাব কথা শুনেও বাট।র 

শশা নক পাতে শা, দমন কিছুক হসান। টিলুশ পাবি হাব মানে 

৯২) শু পা) কন হদ পনশাধ্জ্। আজ চান দেখাক বাখবিবা। ঢাকা তেব 

পেকে সকার 7 বই দ্ুইখ হচ্ছে বব, আপনার এই বেগাপটকা 

শা ৫ পুবক পু সত কান আবাম নই, ই) যদি এ ছোহকাগাকে - 

| কপাল কাহা ফাস সবাক হয়ে এদের দওয়া দগে। আলো ওর ওপর 
চি 

শর 5৩৮ পান লে ভপব প্রচ 

স্ুণল | শিবা রল্মরে গে বাশি মূ দন বানালাম গেথে যার মিনময়ে 

(সা স্বরে পেগ মুলাবান মানব রন, মুত্র লাকমি থেকে ফিরে এল 

অত বশ বি্)ং গমের মত যাব আনাঃ সুতীপ মুখামুখি দাড়িয়ো কিসের 

জরে ই বরা পম উর্ম।গান হাখ দকাম্পত নাক থাকে থক 

বপন 'স্মাগ €0 কবে খায় হাকে বশত সহ পুরণ দেভ মাঞ্সটিকে 

51৮৩ পাবেনা চস 1 আবছা পন্ধকার পেছনে যাশথষ্ট ব্রুশবিদ্ধ। 

সামনে ই ট* মু লেখে বাগাববাপ। পালে একজন ক্রীতদাপী।) 

চমক্্েটি ॥ ফেমলে? 

বাথকাস॥ শী? 

সেছছেনি॥ আছে অন্ধকার আকাশের নিস্তদ্ধ প।হাডটাকে কাটিয়ে আলোর 



১৭০৬ অভিনয় 

বন্য] নেমে এল | মেসোয়াব ক্ষতবিক্ষত শরীবে ঢুকে গেল সেই আলো ! 
বাখব্বাাস॥। কে মেদোয়।? 

মেয়েটি ॥ যীন্ু। প্রভু যীশু | 'মামাদেব ক্রীতদাসদেও মহান পবিজ্রাতা মেসোয়া ! 

আমাদের "অধিনায়ক । দেখলে ন। সেই দিগন্তপ্রাণী মালে? 

বারাব্বাপ ॥ না৷ 

মেয়েটি ॥ দ্যাখোনি? ওকে যখন ওরা ক্রুপিঘ। করল - মধ্যাহ্র উজ্জল 

আকাশ কে ফেলল কালো অন্ধকারের বিশাল আবরণ । অকস্মাৎ গ্রামকম্পে 

কেঁপে উঠল ৮া'রদ+। গলগোথার এক পাশ্ন্ডব।ও ৫+নন চিড় আয়ে 

গেল, ছাযাখোশি তুম? একদম নয়? 

বাবাবব'প ॥ না, আম দেখিনি, কিছু দেপান। 

মেয়েটি ॥ দেখান তুমি! িষ্ত আমি যু ধখলাম' 

বার্বাস ॥ আমি দোখান, কিছু রখান  ধেতিনি বোন অলোৌকক কিছু। 

শুধু এই রোগা হ[6 জিগাঁজবে লাকটাকে এর যুগ্ন কাঠের সঙ্গে পুতে ("চল 

পেবেক দিয়ে, প্রা ট। ই|তুডির শবে আমাব বুকের 1ততব শাশুনে। ফুল 

উড়ছিল্, ই০০৪ করতিল, ইচ্ছে করল , সালা হু'নয়াটাকে 2ভাঞ্ছে ধরে ছু।ড 

ফেলে (হই; গলগে'থার পাহাভগুশোকে ক্রী5য়ে দিত, আহোবাব মন্দিঃ 

মংটির সঙ্গে মিশয়ে দই-প,ইলজেটে প্রাসাদ আল দিই কালাভুক আগুন 

- পীআ[তে মাতটাকে 

(ময়েটি ৪ পাগল । 

বাবাব্বাপ॥ কস? 

মেয়েটি । আমাদের দসোয়াতে ্রাপের চলব শা নয়) জান আমাছেব ভালো, 

বাসতে !শখিয়েহেন কমা করতে বলেছেন নিবোধ পাপাদেখ 

বাণাব।'স॥ তুম অধ এত কা কগিব জশ্বন্ধে নে ৪ কিছু আ।নো। ন্স।'ম 

ছুই জামিনে কি বে শ্রপ অপরাধ --৩কন যে একে কুলে বিদ্ব হতে হয় 

_-কছুহ জান না। তুম 'শানলে কে থেছে? 

.ময়েটি ॥ আমার বাড়ী সেহ গিলগালে চট “বলা থেকেই বড দুঃপে 

কাটছে "মামার । ছু'মুঠো খাওয়।ও জুতো নাতবাজ। বাবা ছোটপেলায় 

মাবা গিয়েছিলেন মাও ৬ লবাসাও ানদিন পানি, ছুঃধে কে কেমন 

যেন হায় গিয়েছিলেন ম। ভুত লিটব। শুধাণ জল্য় মামার মাম 

আত্ম বিক্রম করলাম ক্রীতদাস 'শখিরে ছল হাডভাঙ্গা বানী, গাব 



আঅভিনযু ১৭০৭ 

'শর্মম ভাত)চাব 

বারাপ্বাস॥ তবু .আমাব বুক্ক তবে এজ গালোখাসা, এত কণা, এত ক্ষমা । 

মেয়েটি | সস মলোয় ই বলেছেন-_মাগতবকে ভালোবাসে", পাপীকে 

ঘুশ ১৯ সান হুঃযক নাও শে তুলেন) 

॥*ঞ/স॥ তুম ঈাগে দকেহ এই বাব্বিক? 

মি ঠ গলগ।লেহ । নসেহিলল ডান, অবাহ প্রার্থনা কল কত 

(ক1 আম কিছু চাহনি খু ঢাখ শবে দেখো” ম তাকে, সেই জন্তু 

ঠা পবা মুওকে শান বান ৯মত কিছু প্রার্থন! নেই মা» 

॥ মাক পথ (পঞয়েট আমাৰ সব আশা মিটেছে, চি 

-্ী 
স্পা 

চি £ চা গু 
শা 
িখ বি 

নপ২1॥ শা আও, বস ছু এ বাপাব্বাসেব ছুই ডাকাত সহচর ) 

১৮৮ ২0. 2ম এ। শে পতত1 আর আমা সাবা হুশিয়া ঢুডে মরছি 

«এ. ভু ৩ 

£ ঢা। চস 21০ পণ? 

১১0 ৯ ৯৭ পবেজগ নল তম পা পড়তে ধলতে' প্রায় শাঙে। 

॥ (ছা *৪.:3. ফু৮ত পেকেতে জট কে পছেছে' মাঝে কহখড 

এ, দত (সক গন ৬1মর। ঠাখাছল।ম আর কি ইবে জাকাতি 

পুলে 26 শ যান ঢু দস নাতে আশ ঝুপশে- যাক 1 বড় বাচা বেচে 

2 তর 

প ১ ডা] 25 কলাবে কন নে শীল বে খয়ে গছে। 

১ম ৮ বর ৬ মেক্পুপা কাখবিগা ত সাশা ধৰা পন্ডোছল তোমার সঙ্গে । 

বস শব স॥ ৯১ শি এতে ও ম।ডে পাচয়ে দিয়ে গছে। 

(মধ়েটি] । ৮মাক্ক) ক তুমি? 

০৯ সি ব। «রা 2৮৯৮ £15 52৭৭ পট? 

মাটি | মঠ -হ মহ তাশালি সপ 9 ঠুতিল অই দাঃ তঠমাব জন্যে? 

সা হ জলে; হলদোয়াকে নব 5৩৮1 লে গণ্য জ্াণট। তম? দু 

হৎ্ দূ হলি এন থকে) অগোধান ৪ঞে পাত্র এই গলগোথাগ 

পভ ড-দপ্র হায় যু ও এগান থেকে তমি শর ঘা ৩+--বশ্বাসচন্ত। দানব 

২৮৬ [ ছুটে প্রস্থ'ন ] 

এম ৮ ব॥ ক্র হাসীট। »ঠাৎ এমন করল কেশ? 



১৭০৮ অভিনয় 

বারব্।স॥। কে জানে। বোধ হয় ভয় পেয়েছে কিংবা ঘুণা। 

২য় সহচর ॥ ও তোমায় গালাগালি করে গেল ! তুমি চুপচাপ দীডিয়ে দেখলে 

সর্দাথ? এতবড় আম্পার্দা এ বেজন্মা দ।পাটার _ 
বগব্ব।ল ॥ খবরদার! গালাগালি দিবি এ 

১ম সহচর ॥ কেন? ততামায় তো বলিনি, এ শুাটকে। দ[সাটকে”- 

বার।ব্বাস ॥ মেয়েদের প্রতি অভধ আবরণ আমার ধলে শিষেধ। পেয়াল নেই? 

২য় সহ ॥ ছে তত হেঃ ক্রীত্দ।সী আবার মেয়ে! এ পয়োবেও কানা গুলো 

বারাব্ব।'স ॥ গবধদঃর, আর একটি নে।ংব! কৰা বললে গন টিপে অবে ফেলবো । 

১ম সহচর ॥ তোমাৰ কি হল বলতে সদাণ। কাধধশাশ।ও আল শাও 

খেয়ে এমন বলে গনেশ" ( ৩ম সভচণের গবেশ ) 

৩য় সহচব ॥ ৮ বদলে গেছে? 

১ম॥ কে আবার সাব 

তয় ॥ কি হলে শবের 

১ম ॥ পররণর বনে কিনা কী দাসী ৪ - 

বাগব্ব।ম ॥ চপ চপ মেল। বাকসপে কাজের পা লি 

১ম ট্রে ॥ কাজের কথাইতো বলতে এশুম দাশ এই? 

২য় ॥ শোশ 9৮৮45 জবা আনান বিরত বাতিজে হ। রখ তুমি হ1 ৫ 

প:5য়াঙে সই “'র'ণ খুশী থর পুুবাংনা শাডডা তি রাই য় 

।খুহে কল অনা আচ হাচ্ছ হম থাকতো কিন 

বাবাধ্াত ॥। আচ্ছা। 

৩য় সহচর ॥ এেবার মাপ 81৩ ফসকাণে ৮লপেসশ। বাল পা হলেও পণ 

থকে ক'জে 'শমে পচতে হবে। আন$ দিল হুশ পার পি শা করে গ- 

গৃতরে ব্যথা হয়ে আসছে । তুমি শিবু খে শিও- এবার এমন সব 

ডাকত করব, দুনিয়া ভব তলাকেব তক লগেষবে কিবল মধ্ধাৰ ও 

বাবাব্বাস ॥ বশ, 

১ম সব১ব ॥ ক কথার ক ডং, দকাখায় সুনে আনশেো লাকানে, পা! শুধু 

ছোট্ট একটু বেশ। 

২য় সতচব॥ €ঙামার কি শবীব গাব।প সর্দাব? না মন খারাপ? 

বারব্ব।স ॥ এ রাব্বিটার কথা ,তাবা কিছু জানিস? 

১ম সহটব ॥ কাব কথ: ? 



অভিনতু ১৭৯ 

বারাধ্বাস॥ এ যে--.ষ নোকট। আমাব জায়গায় মধস। (সঙ্চর তিনজন 
মুখ চাওয়া চাওয়ি ধরে) 

য় সহচব॥ ০, |বশেব কিছুই জানশ!, আমব! হলাম গিয়ে ড/কাত দলের 

লাক , খুনে বদমাপ, দামাদের মন্তর দিতে আর কান রাব্বি আসবে! 

বারাববাস॥ বাজে বকসন। কিছু জানলে বল। 

১ম সহচর ॥ একেক বা'ব্ব তো একেক রকম কথা বলে। তবে এই রাবট। 

শাকি কগীদেব চিকিতস। করত, গণীব ছুঃখীর্দের সেবা করত সত্যি বলতে 

কি যত সব কুষ্টপুগী, গবীধ জোক মার ক্রীতদাসরাই এই রাবিবির দারুন ভক্ত । 
বাব ব্বাস॥ তবে ওকে মারল কন? 

৩য় প্চর ॥ মারবে না? ও শাল! ষে বলেছিল সব মানুষ ঈশ্বরের ছেলেপুলে, 

এব দেখ, বীতদাসর। যদ একবাব একথা বিশ্বাস করে নেয়, সব কিছু 

ওলট পানট হয়ে যাবে ০ওজে যাবে জিহোবার মন্দির, সীজারের রাশত্ 

মহ।গ্রুলয় ঘটে যাবে! 

বারাববাস॥ গু । 

এম জতিদর | তুমি হা হলে সত্রাহটায় কাল আসছে তে? 

*যু ড৯৮প | সণ একটা কথা জিজ্ঞেদ করতে $লে গেছি । এহ রাববিট।কে 

য'ণ কুশ পিদ্ধ কব হল, তখন নাকি আকাশটা অন্ধক।প হয়ে গিয়েছিল, 

গলগে নার পাহা৬টা নাকি ফেটে 'পয়োছল, মানে এই রাবি ভক্তরা সব 

বলাবাণ, করছিশ” তুম দেখশি? 

লাবাণবাজ ॥ নও না পা আ'ম দেখিনি, এসব বারাববাসর। দেখে না, দেখতে 

পায় শা। একটা হ'ড় জিরজিবে রোগাটে মানুষকে পেরেক দিয়ে গেঁথে 

দে এয়া হল, একেব।রে বাচ্ছা! ছেলের মন্ত মুখ এর মধ্যে বিভৃতি খু'ছুক 

লিঝেধ ভেড়ার ধরণ, যারা দীডিয়ে দাড়িয়ে দেখছে সব, তবু একটা হুংকার 

হ্বাড়োন। পরবে হারাই এসব গল্প ফাধছে, বারাববাস এসব কিছুই দেখেনি, 

বপাব্খাস শুধু “দখছে রাববিটার বন্ধ ফৌড। ফোটা করে ঝরছে পাথপের 

ওপর, বারাবব।স শুনছে শুধু হাতুড়ি? 'মাওয়।অ-_তাই, তার ঝুকেব 1ভতবটায় 
পাব ন” জ্বলছে, তচ্ছে হয়েছে, হচ্ছে হয়েছে_ অবাক হলি দেখছি-যা ৮লে 

য। কাপ যাবঠিক সময়ে । 

২য় সহচর ॥ মনে হচ্ছে কয়েদখান। থেকে ফিরে তুমি কেমন ভিজে নিরামিষ 
বশে গেছ 



৯ল ১০ অগ্িনয় 

বারাববাস& (ছেপে) নিরামিষ, এদিকে আন---( সজজে!রে চড় মারে ) তুলে 

গেছিস--বারাববাস তার বাপ ইলিয়।হুকে খুন করে তোদের দলের সর্দার 

হয়েছিল? ( আলে! নিভল। এবার আলে! সেই মেয়েটির উপর ) 
মেয়েটি ॥ শোন তোমরা, হতাশ হয়োন। দুঃখীর দল, যেসোদ্লা বলে গেছেন 

জিছোরার মন্দির ধ্বলে পড়বে, নগর ভেঙ্গে গুড়িয়ে যাবে ভূমিকম্পে, সারা 

দুনিয়া আগুনে পুড়ে জন্ম হয়ে ষাবে, প্রেমের রাজায আসবে নেমে মর্তধামে 

আবার, শুধু তোমরা সর্ধাচারণ কর। হিংসা কোরন1। লোভ কোরনা। 

শোনে! গে। ছুনিয়ার যত গরীব ছুঃখী মান্ুষ--তোমরাই হশ্বরের সন্তান, 

সীজারের থেকেও--পাইলেটের থেকেও--তোমর] ঈশ্বরের বেশী প্রিয়। 

আমাদের মেসোস্! গ্রভ ষীন্ডর অস্ুগামী হও, ক্রীতদাসের দল-_-তোমাদের 

হাতের শেকল খসে পড়বে (এবার আলো গিয়ে পড়ল এক ভ্রীতদাসের 

উপর। চাবুক চলছে) 

প্রহরী ॥ শাল! শুয়োরের বাচ্চা-আর খেতে চাইৰি বেশী? আমার নামে 

লাগানো হয়েছে আবার, অমি তোদের রুটি চুরি করে বাঞ্জারে বিক্রি করি, 
যো ঠলা! দেখি, তোর কোন বাপ বাচা? (প্রচণ্ড হুংকারে একটা 

লোক ভিভরে ঢুকে গ্রহরীকে ছুরিকাঘাত করে, নিক্রমনের সময় তার মুখে 
বাধা কালে!কাপড় সরিয়ে দিলে দেখা যায় সে বারাববাস) 

€ নেপথ্যে) কোরাস ॥ বারাববাস-ছল্স বাবাববাস--গ্রজাবর্গের পরম-জ্রাস 

বারাববাসকে জীবিত বা মুত ধরিয়৷ দিতে পারিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে 

অন্থমত্যানুসারে পাইলেট। (আলে! এবার ১ম, ২য়, ৩য় সহচরের ওপর) 

১ঘ সর ॥ নাঃ সর্দারকে নিয়ে আর পার। গেলন। । 

৩য় ॥ লোকট৷ পাগল হলে! ন/কি-_- 

২য় ॥ কখনও দেখ একদম বিমিয়ে রয়েছে--আবার দেখ-- কখনো উন্মত্ত 

হয়ে ওঠে রক্ত মাথার জগ্ঘে। বুঝিনা বাপু 
৩য় ॥ আমিও না। দেখ সেদিন কত করে বললাম--জর্ডন নদীর এ 

ধারে ষে হাটট। বসে, সেট। লুটে আনি, কিছুতেই গেল না, আমাদেরও 
যেতে দিল ন। 

২য় সহচর ॥ অথচ গত পরগু জেরিকে। থেকে জেরুজালেমের মন্থ্িরের পুরো- 

হিতের জঙ্গে ভেট নিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের আপদ্ি সত্বেও সেটাকে 

আক্রমণ করা হোল। শুধু তাই নয়--ছু'জন পুরোহিতকে সদর খুঁচিয়ে 
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খুঁচিয়ে মারল। 

১ম সহচর ॥ এই ধরনের ধম“ বিরোধী কাজে-. (বারাবকাসের আকম্মিক 
গ্রবেশ ) 

বারাববাঁস॥ তোধ্ের আপত্তি আছে? 

তিনজনে ॥ সার! 

বারাবব।স॥ শালা ডাকাতের দল। সারা জেরুজালেমের দ্বণা মাথায় নিছে 

বেড়াস, বাচ্ছা বাচ্ছা ছেলেদের তোদের নামে ভয় দেখানো হয়। কোন 

মন্দিরে কোনদিন ঢ,কতে দেবে না যাদেব, তারই ধামিক বনে গেছে 

দেখছি। কেন জিহে।বার প্রধান পুরুত কি তার মেয়েকে তোদের হাতে 

তুলে দেবে? 

১ম॥ সর্দাব তোমার জিভ খসে যাবে। 

বারাবঝাস॥ হাঃ হাঃ হাঃ ভ্রুশে লটকে মরুক সেই বোকা রাব্বিটা, সেই 
মেসোয়। । বারাববাসের হাতে তলোয়ার । সার! জেক্জালেম আর তোদের 

জিহোব। বারাববাসের পায়ের তলাম্ব বসে ভয়ে থর থর করে কাপছে। 

প্রাণভয়ে কাপছে পাইলেট। বারাবব।স তে! সেই রোগা ভিগভিগে রাববি 

নয়, যে সার ছুনিষ্বাকে গ্রেম বিলিয়ে বিনা প্রতিবাদে গলগোথার গুহায় 

শুয়ে আছে। অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে স্ঁড়ি পথের ধারে পাহাড় কুশ্দে বার 
করা গুহাটাও। আর সেই গুহার ভেতরে একটা মুতদেহ--রোগাটে 

সরু সর হাত পাওয়াল! একটা মানুষের শব। বুকে গার এক গাছ 

* লোমও নেই-_ঠিক বালকের বুকের মত" 
তিনজনে ॥ সর্দার! 

বারাব্ব।স আমি ৫হা সেই রাবিব নই, ষে হত্যাকারীদেরও ক্ষমা করে গেল, 

আমি দন্থা বারাব্বাস। আমি বুঝ প্রতিটি হত্যার বদলা নিতে হবে হত্যা 

করেই। আমি তো সেই ক্রীতদাসী নই, লারাট। জীবন ধরে মার থেয়েও 

যে প্রেম বিলিয়ে বেড়ার । আমার অভিধাণে একটিই কথা, প্রতিশোধ, 

গ্ররতশোধ । 

২য় ॥ সর্দার-_-এত নিষ্টপতা-_ 
বারাব্বস ॥ নিষ্ঠুধতা আমার শিরায় শিরায় বইছে। রক্তের সঙ্গে মিশে। 

আমি সৌই,ইলিগাছর ছেলে, যে মোয়া! বাইটের একট! মেয়েকে ধরে এনেছিল । 

বাকে ইলিয়াছ ভালধাসেনি কোনো দিন, অথচ ভোগ করত প্রতি । 
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আবি তো প্রেম থেকে জন্মইনি, জন্মেছি পারস্পরিক বণ আর অদ্ধবিদ্েষ 
থেকে। কিকরে আশা করিস সারা দুনিয়ার আমি প্রেম বিলিয়ে যাব? 

আমি আমার বাবাকে মেরেছি। মাকেও মরতায নিশ্চিত, ধদি নাসে 

আগেই মারা ধেত। বাঝকে কেন মেরেছিলাম জানিস? তুই তে! 
দেখেছিস্ সে ঘটনা-_ 

২য় ॥ ছা, সর্দার-_ 

বারাধব।স॥ বাপ আমায় খুন করতে চেয়েছিল, কাঁরণ সাহস আর গায়ের জোর 
বাড়ছিল আমার প্রতিদিন । আমি যদি সর্দার হয়ে বসি, তাকে হটিয়ে দিই, এই 
জন্যে, শীধু এই ভয়েই এক তলোয়ারের খোচায় শেষ করতে গিয়েছিল 

আমার, পারে নি, আমিই তাকে দু'হাতে তুলে আছড়ে মেরেছিলাম 

পাথরের উপর, তারপর তার গলায় পা দিয়ে নেচেছিলাম--পাথবের টাইট! 

যত রক্তে ভাসে, ততই আমর বুকের ভেতর জেগে ওঠে উন্মত্ত উল্ল।ন। 

তিনজনে ॥ জর্দার-- | 

বারাব্বাস॥ তবু_ তোর! বলিস এত নির্মম কেন আমি! এতদিন সারা শরীরে 
যে বিষ জন্মেছে, যার জালার আমি পুড়ে মরছি দিনরাত, ছোবল মরে ঢেলে 
দবেধ নাসে বিষ এই সব জিহোবা আর পাইলেটের গায়ে? তবু এ 
মেসোয়্া-এ রাবিবট।-__গেলেমান্থষের মত বোকা! লোকটা মাঝে মাঝে 
অবাক করে আমায় -অবাক করে সেই মেয়েটাও--কিসের জোরে এর! 

--ষ! বেরো, এক্ষুনি পালিয়ে যা এখান থেকে-_খুন করে ফেলব তোদের-_ 

[ আলো এবার এক উন্মত্ত জনতার উপর, সেই কর্তা ব্যক্তি, সৈনিক ও 

ক্রীতদাশী মেগ্পেটি। ] 
কর্ত॥ কিরেছু'ড়ি, তুই এইনব কথা বলেছিস? 
মেঞ্জেটি--কি কথা? 

কর্তা॥ তুই বলেছিল সীঞ্জারের রাজত্ব-_পাপের রাজত্ব, এই রাজত্ব ভেঙ্গে যাবে 
ভূমিকম্পে-- গুড়িয়ে হাবে জেরুজালেম, জিছোভার মন্দির ধুলোয় মিশে বাবে, 
--এই সব ভয়ঙ্কর কথ।? 

মেয়েটি ॥ হ্যা, বলেছি। 
জনতা ॥ মারো, মারে ক্রীতদাশীটাকে। 

কর্তী থামুন! আপনার! গোলমাল ফববেন না। এট! বিচারালক় । এই ছাড় 
তুই আবে! বলেছিম - সব মানুষই ঈশ্বরের ছেলেপুলে--ক্রী তদাসগা ও! 
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মেয়েটি ॥ হ্যা, (জনতার হাসি) 

কর্তা--ফি অসভ্য মেয়েছেলে। একটু শিষ্টাচার বোধও নেই। সবার বুখের 
উপর বলে দিলি-ঠ্যা। তুই এমব কথ! ঘত গরীব ছুঃখী, ক্রীতদাস আর 

কুষ্ঠবোগীদধের মধ্যে প্রচার কবেছিস্? 
মেঙ্ছেটি ॥ হ্যা, করেছি-কেন না ওরাই ঈশ্ববের সবচেয়ে প্রিয় । 

কর্তা॥ রাজদদ্রোহ ! একেনারে রাজদ্রোহ! দেখতে তো বেশ সুন্দর, কেমন মিষ্টি 

মুখটা-_অথচ ভেতরে দেখ-_যত প্্যাচালো বুদ্ধি। 
সৈনিক ॥ নারী মাত্রই ছুষ্টুবদ্ধির অড়ত। 

কর্তা ॥ তুমি থাম। এটা বিচারালয়। তুমি সৈনিক, সরকারী লোক। 
বিচারককে প্রভাবিত করো! না। 

জনতা ॥ মারো--খতম করো ধর্মভ্রোহী মেয়েটাকে । 

কর্তা ॥ আপনারা চিল্লোচ্ছেন কেন? মহামান্ত সীজারের রাজত্বে স্তায় বিচারের 
মহিমা বিশ্বর্ধদত ! দয়া করে বিচারকাধো বাধ দেবেন না। 

জনতা ॥ ইঃ বিচারের ষচীপুজো, মার শালীকে । 

কর্তা॥ এই ছুড়__কি জিজ্ঞ/সা করব? বিচারশ।লার নিয়মাবলী অস্ষায়ী আর 

কি গ্রন্থ আছে? অপণাধী স্বীকার করেছে অপরাধ। 

জনতা মৃত্যুদণ্ড দাও, মৃত্যুদণ্ড দাও । 

কর্তা॥ দীড়'ন, দাড়ান, বিধি বিধান ঠিক মত মানতে হবে। এখন বাকী 

আছে (নথি দেখে) অপরাধের কারণ শির্ণয়-এই ছুড়ি, তুই এসব 
। বলেছিস্ কেন? 

মেয়েটি ॥ আমার প্রভৃধ নির্দেশ । 

কর্তা ॥ প্রভূ 2 প্রভু তো সীঙ্জার। 

মেয়েটি ॥ সীক্জার আমার প্রভূ নয়। 'আমার প্রত মেসোয়। ষীণ্ড। 

কর্তা ॥ যীশু? সেই হাড়গিলে বাব্বিট। £ 

জনন্তা॥ মারোও মারো ক্রীতদসী ছুঁড়িট।কে। 

কর্তা॥ এত উত্তেজিত হবেন না। মামাকে ন্যায়সঙ্গত বিচার করতে দিন। 

এই ছু'ড়ি, তুই কি অঙ্গত্গু? 

মেক্ছেটি ॥ না, মোটেই নয়। 

কর্তা ॥ ভাগলে, আমার আর কিছু করার নেই। আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি। 

পবিজ্ঞ রোমান বিখি-বিধান অন্কুস।রে এই অধামিক নারীকে প্রন্তর খণ্ড নিক্ষেপ 
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করিয়! হতা! কর। হইবে। 
(ছ্নতার উল্লাস ) গুগধান জিছোবা অসীম করুণাময় । (বিরাট উল্লসে 

জনতা চীৎকার করে ধিরে ধরে মেতেটিকে । পাথরের অবিরাম শব । আলো! 
ক্রমশঃ কমে আসে। হঠাৎ প্রচণ্ড হুংকার দিয়ে বারাব্বাস ছুটে আসে। 

আক্রমণ ঝরে জনতাকে । উর্ধস্বাসে পালায় সব, বারাব্বাস হাটু গেড়ে 

বসে পড়ে মেয়েটির রক্তাক্ত যুতদেছের পাশে। বিকট প্ুরে ছেসে ওঠে) 

বারাব্বাম॥ তৃমি_-তুমি তো সার! পৃথিবীকে গ্রে বিলোতে চেয়েছিলে না? 

তুমিই তো বলেছিলে সব মানুষই ঈশ্বরের সন্ভান। তুমিই তো৷ বলেছিলে 
প।পের মরুভূমিতে নেমে আসবে প্রেমের মন্দাকিনী। কাউকে ঘ্বণা করা 

উচিত নয়। সবাইকে ভালবাসা উচিত । এসব তৃমিই তো বলতে। 

আর এখন তোমার সারা মুখে রক্রের নদী বইছে! ভালবাসার সমুরহদছে 

ঘা! মেরেছে জিঘাংসু পাথরের টুকরো । তুমি ঘ্বাকে রুখতে চেয়েছিল 

ভালব।সা দিয়ে। অত্যাগারকে নিলি করতে চেয়েছো করুণ! দ্রিয়ে। 

তাই কি হয় যেয়েটি, ছুনিষাতে! এত সরলতার জারগ। নয়! প্রেষের 

রাজ্য যদি গড়তে হয় মেয়েটি, আগে শয়তানদের নিকেশ করতে হয়। প্রেম 

দিয়ে কি মানুষের দুষ্ট প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়া যায়? শয়তানির বিরুদ্ধে কি 

সরলতা দাড়াতে পারে? ছুঁনিয়া পালটাতে চাও , আর এটা বোঝনি, 
বোক। মেয়ে ! এই ছ্যাাখ, আমার হাতে তলোয়ার। এই দেখেই ভয়ে 

পালিয়েছে সবাই। যত ষব শয়তানের দল এর কাছেই শুধু জব্দ। 

শঙ্বতানীর বিরুদ্ধে শগ্ছতানী দিয়ে লড়তে হয মেয়েটি। অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র, 

পাথরের টুকরোর বিরুদ্ধে তলোয়ারের আঘাত । যুদ্ধ করেই যুদ্ধবাজদের 

হুট!তে হয়, এট] জানোন।--বোক1 মেয়ে, আমার লক্ষী সোনা । (আলে! 

কুত্রধারের উপর ) 

সুত্রধার ॥ এই ঘটনার পর পরিচিত জনের পরিধি থেকে যেন হঠ|ৎ অনৃশ্য হলো 
দ্বন্থা বারাব্বাস। অপেকদিন তার কৌন সন্ধান মেলেনি কোনখানে। 

অনেকে অনুমান করেন এই সময়ে কোন নির্জন পৰত গুহায় সে ছিল বাস্ত 

আত্মমগ্ন ধ্যানে। তবে এই ধারণার কোনো! সমর্থন মেলেনি পরব্কালে 

তাঁর আচরণে । প্রায় বিশ বছর বাদে তার দেখা মিলল--ন! জেরুজালেমের 

কোথাও নয়, রোম সাত্রাজ্যের অন্তর্গত সুদূর সাইগ্রাসের এক তাষার 

খনিতে ছাঞ্গ »রছে অন্তান্ত ক্রীতঘাসের সঙ্গে! বয়েস প্রায় পঞ্চাশ, চেহারা 
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আগের মতই বলিষ্ঠ, শুধু চুলে লানাস্ট শত্রুতার আঁতাস। বাঁতিক্ষহীন 
অসংখ্য দিনগুলির একটি ( ক্লাস্ত বারাব্ব।স, পাশে অন্ত ক্রীতদাস সাহাক।) 

সাহাক॥ তুমি দেখেছ তাকে? দেখনি? তুমি তোঞ্জেরুজালেষের লোক, 
তাহলে তো তোমার দেখা উচিত মেসৌয়/কে--ওকে তো ওরা জুশে গেঁথে 

দিয়েছিলো! । আর আজ রখ ক্রমশঃ মেসোয়ার ওক্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। 

দেখোনি তুমি তাকে 2 সত্যিই দেখনি-_. 

বারাব।স॥ (অন্তমনক্ক) কি আানি_-সেই কিনা বোধহয় দেখেছি। 

সাহ]ক ॥ কোথার? কোথায় দেখেছ মেসোক়কে? ( গ্রহদী চাবুক মারে ) 

প্রহ্ণী॥ এই জানোয়ারের দল, কাজ ছেড়ে এসে গল্প করা হচ্ছে। যা 

কাজে যা ঘেয়ো কুকুর! [প্রস্থান ] 

বারাববাস ॥ ইচ্ছা করে, ইচ্ছে করে, টু"টিটা--ছি'ড়ে দি। 

সাহাক ॥ সত্যিই তুমি দেখেছ তাকে? কোথায়? 

বারাববাস ॥ কোথায় 2 বোধ হয় গলগোথায়। 

জ।হাক॥ গলগোথা” সেট] কোথায়? 

বারাববাস॥ জেরুজলেম। সেখানে অপরাধীদেব ক্রুশে চড়ায়। 

সাহাক ॥ (চমকে) তবে-তবে তুমি তাঁকে সেই সময়ে দেখেছ? প্রতুর 
মর্তালীলার শেষক্ষণে দেখেই তুমি তাকে? বল-চুপ করে থেকোনা। 

বারাববাস॥ কি জানি 

সাহাক ॥ লুকিয়ো না ভাই, তুমি ভাগাবান পুরুষ। নশ্বর পুত্রকে নিজের 
* চোখে দেখেছ। আচ্ছা-তুমি দেখনি গুকে যখন ওরা মারঞ্জ সার আকাশ 

ক!লো মেঘে ছেয়ে গেল, পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে গেল-_ 

বারাববাস॥ ছগলকি?গ তবে মাঙও চাবুক খেতে হয় কেন? 

সাহাক ॥ বলোনা, এসব সত্যি কিনা? 

বারাববাস॥ হতে পাবে । আ।ম দেখিনি। 

সাহাক॥ তুমিধর! দিচ্ছ নাভাই। নিশ্চয় তুমি দেখেছ। 
বারাবখাস ॥ বেশ। তবে দেখেছি। 

সাহাক॥ আ:। গ্রতুকে চাক্ষ্ষ দেখেছ তৃমি, তোমার স্পর্শে আমি ধন্ত হলাম 
তাই। বিশ্বাস কর--এই নগণ্য ক্রীতদাস জীবনের গ্লানি আজ মুছে গেল, 

চোখের ওপর স্স।ছড়ে পড়া তামার খনির এই কন্বকারের ঢেউ কেটে কেটে 
এগিয়ে আসছে আলোকিত জাহাজ, ভাইরে অ।জ বুকটাকে চিরে হার্গপিওট।কে 



১৭ ১৬ অভিনয় 

ফোট। গোলাপের মত মেলে ধরতে ইচ্ছে করছে সুর্যের দিকে । (প্রহরী 

€ তত্াবধায়কের প্রবেশ) 

তত্বাবধারক ॥ এই যেসাহাক, তোমাকে এরই খনির কাজ থেকে ছেড়ে দেওয় 

হচ্ছে। তোমার একনিষ্ঠ পরিশ্রমের পুরস্কার--তোমায় রোমে পাঠান হবে। 

সাহাক॥ আমি একা যাব ন কর্তা, আমর! দুজনে জুটি। আমাদের ছু'জনকেই 

পাঠ।ন হুজুর । এ যে সে লোক নয় এ মেসোয়াকে দেখেছে-_ 
তত্বাবধায়ক ॥ তাই নাকি? সেই মেসোয়া'ষযাকে আজ হাজাব চাজার 

লোক শ্রন্ধাতন্ করছে? 

সাহাক॥ হ্যা হুজুর। 

তত্বাবধায়ক ॥ তাই হবে। তোদের দু'জনকেই তাহলে একসঙ্গে পাঠানো হবে 

গ্যাফসের শাসনের কাছে। (আলো এবার শৃঙ্খলিত একদল ক্রীতদাসের 

উপর গিয়ে পড়ল । ওরা গান গাইছে। প্রভূ যীশুর উদ্দেশ্তে প্রার্থনা! 

সঙ্গীত) ( আবায় সাহাক আর বারাববাস শাসনকর্তার সামনে ) 

শাসনকর্ত।॥ নাম? 

সাহাক ॥ সাচাক। 

বারাববাস ॥ বারাববাস। 

শ।সনকর্ত। ॥ যাক গ নাম দিয়ে কি হবে! ক্রীতদাসের আবার নাম। 

তোমরা আমার প্রাসাদেই বহাল হলে কাজে, হ্যা ইয়ে তোমার সংথা। 

কত? 

সাহাক ॥ পড়তে জানি না হুজুব। 

শাসনকণ্া; (সাহাকের গলায় চাকৃতি খুলে নেন) চার হাঞ্জার বন্রিশ। 

কিন্তু পেছাশ এটা কি লেখা হিজিবিজি--মনে হচ্ছে গ্রীক অক্ষর। হু 

ক্রাইষ্টে৷ ইয়োশ্ুল? যীন্তৃষ্ট । তোরা খুষ্টান? এই তুই জানিস কি লেখা 
আছে এই চাকৃতিতে ? 

সাহাক॥ জানি হুছুব আমার প্রভুব নাম। 

শাপনকর্ত ॥ কে লিখে দিয়েছে? তুই ত লেখাপড়া গানিসনা। 

সাহাক ॥ এক গ্রীক বন্দী। মারা গেছে। 

পাসনকর্ত।॥ তৃই তাহলে জানিস এতে কি লেখ! আছে? 

সাহাক ॥ বললাম তো হুডুর, আমার গ্রতু যীশুপুষ্টের নাম। আমিই লিখে 

দিতে বলেছিলাম সেই বন্দীকে ! 
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শাসনকর্ত! ॥ যাণ্ড তোর প্রভূ? সীজার নয়? 

সাহাক॥ না, ষীণুই আমার প্রভূ । সীজারেরও। 
শাসনকর্তী॥ রাজক্রোহ ! রাজদ্রেহ এট. জানে! এর শাস্তি কি? 

সাহাক॥ আমার প্রসুকে সতাকথা বলার জগ্ত যে শাস্তি নিতে হয়েছিল, 
আমি ধনু হব যদ্দি আম।কে সেই শাস্তি দেন। 

শাসনকর্তা ॥ ভীঁ দেপি তোমারটা। (বারাব্ব।সের চাকৃতি দেখে ) এখানেও 

তো একই লেখা । ক্রাইষ্টো ইয়েশুদ্। তোমারও নিশ্চয়ই একই বক্তবা? 

বারাব্বাস ॥ না) আমি ওরটা দেখে লিখেছিল/ম। মানে বুঝিনি। আমার 

প্রতু সীঙ্জার, আর কেউ নয়। 

শাসনকর্ত।॥ বেশ বলেছ। খুশী হলাম তোমার কথা শুনে । 

সাহাক॥ বিশ্বাসঘ।তক। 

শাসনকর্তা ॥ তুমি কাজে বহাল হলে। আর এই পাজী বুড়ো চল আমার 
সঙ্গে। ক্রুশে লটকানোই তোর ভাগো ছিল। 

সাহাক॥ সীাবের বশঘ্দ ভূত্য। হতাকারীদের পদলেহী--শয়তান। প্রভু 

যীন্তর জয় হাক । ক্রোধ জয় করা উচিত। হে ঈশ্বর এদের তৃমি ক্ষমা 
করো। (দু'জনের প্রস্থান ) 

বারার্বাস॥ বোকা! সাহাক, একদম নির্বোধ তুমি! সেই মেয়েটার মত। 
কিংবা সেই রোগাটে রাব্বি। রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সীজারের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ ঘোষ্ণা করেছ তোমরা, প্রভু যীসণ্তর আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে চাও, 

আর এত সরল হলে চলে! সামান্ত একটা মিথ্যা কথা বলতে পারলে না 

সাহাক? ছুনিয়। বদলাবে তুমি? তামার খনির ভয়াবহ অন্ধকারের চেয়ে 

অনেক বেশী প্রয়েজন ছিল এই রোমের বুকের উপর বসে বিদ্রোহের জাল 

বুনে চলার । সেই ন্মুযোগটা তুমি নিলে না সাহাক! কার কাছে 

সত্য ভাষণ ৮» একদল শযতানের কাছে, একদল পিশাচের কাছে? একদল 

আপাদমস্তক মিথ্যাবাদী কাছে আগাদ্ধ সততার যাচাই করতে হবে? 

কুড়িট। বছর কুড়িটা বছর আমি শুধু জলেছি আর জলেছি, সাহাক! কি 

দাম দিল এ পৃথিবী সেই অভাগিশী মেয়েটার সত ভাবণের 1? মৃতু ছাড় 

আর কি পাবে তুমিই-ব11 ম্বতাকে বুকে টানতেও যেমন জানতে হুয়, 

তেমন এড়াতেও 1! বোকার কখনও যুদ্ধে জেতেন সাহাক। (সুত্রধারের 

ওপর আলো) 
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কুত্রধর ॥ পাকসের শাসন কর্তার সুনজরে পড়ে গেল ডা বায়াববাস। 

পরে যখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে শাসনকর্ত ফিরে গেলেন রোমে 
বারাববাসকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন । রোমে প্রভুর অনুগৃহীত দাস বারাব্বাস 

কাজ বত না করে তায় চেয়ে বেশী গভীর নিশীথে ঘুরে বেড়ান রোমের 

পথে ঘাটে। এমনই এক রাতে-_ (সারা মঞ্চ জুড়ে লাল আগুনের হক্কাঁ_ 

ক/পছে 

নেপথে) ॥ আগুন! আগুন! থুষ্টানরা আগুন দিয়েছে বোমেো। 

(বারাববাসের ঝড়ের গতিতে প্রবেশ ) 

বারাববাস ॥ এতদিনে আজ বুঝি জগেছে দেবতা ! পড়ে পড়ে মার খবার উপ- 

দেশ দেয় ঘে মেসোয়া আজ তার চোখে জলে ওঠেছে প্রতিহিংসার দাবানল । 

জাল1ও, পোড়াও এই পাপ নগর--যার প্রতিটি পাথরে পাথরে জমে আছে 

লাখ লাথ ক্রীতদাসের অস্থি__মজ্জা__রক্ত--অশ্রু--্থেদ। আব নয় পড়ে 

পড়ে মার খাওয়া। আজ আশগ্মেকগিরির বিস্ফোরণের দিন। আগুনের মত 

জলে ওঠার দিন। আগুনে পুড় যাক. যত দুর্বলের করুণা অন ক্ষমার 

জঞ্জাল। ক্ষমা নয়, নয় ভালবাসা, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ শুধু সেই হুত- 

ভাগী মেয়েটার নিস্পাপ শোণিতের। জ্বলে যাক সীজারের প্রাসাদ, ভেঙ্গে 

যাক জিহোভার মন্দির। এবার নৃতন প্রেমের ঝাজা হবে গড়া, যেখানে 

মানুষের পবিত্র বাসন] থেকে জন্ম নেবে নতুন বারাববাস, তার আগে শুধু 
এই সংহ্ার। জয়, জয় যীন্ড। নৃতাকুশল এই অগ্নিশিখায় পুড়ে যাক 

পৃথিবীর সব অন্থায়, অবিচার আর সহশ্র মিথ্যার আবর্জনা । বুকে এস 

তাই সবগ্রাসী আগুন-- (বাবাববাস এক আশাদৃপ্ত ভঙ্গিতে স্থির হয়ে 
সায়; দলে দলে বন্দী খুষ্টানরা গ্রবেশ কবে ।) 

১ম॥ সীজাব- _সীঙ্ঞারের চক্রান্ত । 

২য় ॥ সীঞ্জারের চরের গিয়েছে এই আগুন। 

ওয়॥ হাজার হাজার শ্রীষ্টানকে হত্যা করার অজুহাত স্যষ্টির জন্যে । 

বারাববাস॥ তোমরা দাওনি আগুন? 

জনতা ॥। না। 

বারাধবাস॥ ঠিক বলছ? তোমর1 আগুন দাওনি? 

১ম॥ দিবেছে সীঞঙ্জারের পোকজন । 

বাবাববাস॥ সীজারের লোকজন, তোমবা নয়! কেন? 



॥ বা 
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৩য় ॥ কিসের কেন? | 

বারাববাস॥ কেন তোমরা আগুন দিলে না? কেন, কেন তোমরা টিরকাল 
এই ভাবে পড়ে পড়ে মার থাবে ? আমি যে, আমি যে বড় আশ করেছিলায __ 

১ম॥ অমন হীন কাঞ্জ খ্রীষ্টানরা করে না। 

২য় ॥ গ্রী্ানর! পাপীকে ক্ষম। করে। 

বারাববাস॥ ভালবাসে হুত্াকারীকেও? এত বড় হৃদয় তোমাদের? কই 

এত ভালবাস! নিয়েও তো মেসোয়াকে বাচাতে পারলেন? 

ওয় ॥ চুপ করো অবিশ্বাসী। কথা বলো ন|। 
বারাব্ব।/স॥ সীজারের লোকজন যে আগুন জ্বালিয়েছে, সে আগুনে তো 

তোমরা তাদেরই পুড়িয়ে মারতে পারতে? চিরকাল তো আগুন ওরাই 

জলায়, প্রবঞ্চনার আগুন, প্রতিহিংসার আগুন, আর সেই আগুনেই তে৷ 
ওরা পুড়ে মরে--এই তো দুনিয়ার সব সীঞ্জারের ভবিতব্, এবার তার 

উল্টোটা ঘটালে কেন? তোমরা কেন মরতে এসেছ? 
১ম॥ এই লোকটাকে? 

২য় ॥ একট] গ্রীষ্ট বিরোধী অধামিক হিং পণ্ড । 

৩য় ॥ আমি চিনেছি ওকে, ও জেরুজালেমের লোক। ডাকাত বারাববাস। 

মেসোয়ার আজ্মোৎসর্গের মূলোই ও মুক্ত পেয়েছিল! 
১ম॥ দূর হও, দুর হও তুমি। 
২য় ॥ নরকের কীট। 

তয় ॥ উচ্ছয়ে যাক ডাকাতট।। 

বারাব্ব।স॥ কেন তোমর1 চিরদিন শুধু এই ভাবে পড়ে পড়ে মারখাষে।? 
দেখলে তো! তোমাদের এত ভালমানু!বও কোন কাজে লাগল না। তোমর! 

ওদের মারতে চাওনি কোনদিন, স্বপ্নেও ভাবনি কোন রাত্রে, ওদের অত্যা- 

চারের প্রতিশোধ নেবে। এত নি্সীহ তোমরা, এত মাটির মানুষ 1 তবু 

কি এড়াতে পারলে এই মুত? পেরেছিল কি তোমাদের মেপোয়া? 

সীজারের এক চালেই তো৷ শেষ হয়ে গেলে তোমর!। 

ওয় & কথ! বলো না এই নরপশ্ুটার সঙ্গে । 

১ম॥ এসো আমরা প্রভুর নাম করতে করতে মৃতকে আলিঙ্গন করি। 

( সৈনিকর) এসে বারাষঝাসকে ছাড়া সবাইকে নিয়ে যায়। বারাববাসকে 

নঞ্চেই করুণবিদ্ধ করার আয়োজন চলে। অবিরাম ছাতুড়ির আওয়াজ । ) 



১৭২৩ অন্ভিময় 

বারাব্ব।স& পারল।ম ন! মেয়েটি, আষার সোনা মেয়েটি, তোর রক্কে তেজ 

মাটিতে বুনে দিতে সোনালী ফসল-_ পারল!ম না। (দু'জন সৈনিক এসে 
বারাধ্বাসকে ধ'রে ফ্রুশের দিকে টানতে থাকে) 

বারাববস ॥ তোমাদের জন্তে স্বর্গের আলোকিত গ্রশস্ত রাজপথ, নম্দন-কানন, 
আর অগ্দরার দল, আমার জন্তে শুধু ঘ্বণা আর অভিশাপের কলম্কিত 

পন্ধকার। তবে তই হোক মেসোর়া। ন্বর্গের আনন্দ নিকেতনে বসে ঈশ্বর 

পুত্র তুমি মুখে নিয়ে গ্রসন্ন হাসি যতবার বলে যাবে, ভালোবাসে পাপীকে, 
ক্ষমা করো নরঘ/তককে ; আমি তত কবরেব বিষগ্ন শাস্তি বিদীর্ণ কবে চিৎকার 

করে াবো-_ হত্যাকারীকে ঝচিয়্ে রাখার অর্থ মৃত্যু! তুমি যত উদার 

করুণ।য় ভরিয়ে দেবে বঞ্চিত মান্গষের আকাশ, আমি তত বাঁর বার বলে 

যাব-_ প্রতিশোধ, প্রতিশোধ । তুমি যত বলবে মেসোয়া, প্রেমের রাজ্য 

আনে পৃথিবীতে, আমি তত আমার রক্ত দিয়ে লিখে যাব হত্যাকারী শোষক- 

দের খতম না করলে প্রেমের রাজা আসে না। অপ্রেম আর হিংসাকে 

গল৷ টিপে না! মারলে প্রেম আর অহিংস অবাস্তব শ্বপ্ন বিলাস। তুমি যত 
বলবে--হৃরয় পরিবর্তন কর ঘাতকের,--আমি তত বলে যাবে শুধু হুতা 

করেই হত্যাকারীকে নিঃশেষ করা যায়, কাট! দিয়েই তুলতে হয় কাট।। 
(বারাবঝ।সকে জ্রুশের সামনে দাড় করিয়ে হাতুড়ি পিটতে থাকে) 

তোমার জন্তে থাক মেসোয়া, শত শত ভক্তজনের হাদয় চচিত অর্থা, আমি 

মেশে নিলাম এই উপেক্ষার নবক্চ যন্ত্রণা । জানি মেসোয়া, হয়তো 

এই সীজারের দলই তোমাকে একদিন পুঙ্জে! করবে, তোমার নামে গড়বে 

ধর্মমন্দিব, তবুও সেদিন জেনে রেখো__ক্রীতদাসের নগ্ন পিঠ কাল৷ ফাল 

হয়ে যাবে তোমারই আশীর্বাদপৃত ওদের শিষ্টুব চাবুকে। তুমি তো ছুনিয়। 
বদলাতে পারনি দেবতা! তখন হয়তো তুমি পরিতুষ্ট আত্মপ্রসাদ্দে ভেবে 

নেবে ধরণীতে এসে গেছে প্রেমের ভাগিরথী, তখনও এই দস্থা বারাবব!স 

এই গণিত বারাব্বাস চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাবে-_ ভূল, ভূল, মেয়েটার 

রক্তের প্রতিশোধ অসম্পূর্ণ এখনো. তোমার প্রেমের রাজ্য সীজারের 
সাম্রাজা থেকে এক চুলও নর পৃথ্ক। (বারাব্বাসকে জ্রুশে ঝুলিয়ে 
হই টৈনিক দু'পাশে দীড়িয়ে। জুণ থেকেই বারাব্বাস বলে চলে) 
তোমাদের জন্তে তবে পুম্পিত উপাচার, আলে কদীপ্ব বর্ণাঢা কর্পন্বর্গবাস 

আর আমার জন্তে শুধু ধিকৃত অন্ধকার। তাই হোক তবে- এই 



অস্তিনয় ট ১খক% 

মহাতমিতীকেই করি আতা লিবেদন এই গেবে-.আগাী কোন 

কালে অদ্ধন্কারের দিগন্তহীন এই সমুদ্্ পেবিয়ে পৌছে যাবেই মা পগ্রুতাশিত 
আলোকিত বন্দরে । ( বায়াব্বাসের মাথাটি ঝুলে পড়ে) 

নেপথ্যে অগনিত কণ্ঠে॥ পৌছে যাবেই মানুষ, গ্রতযাশিত আলোকিত বন্দারে। 

(তিনবার কখ|টি উচ্চারিত হপ্ন। একটি রক্তিম আলোকরেখ। স্পর্শ করে 

বারাব্বাসের রক্ঞাক্ত মত যুখটিতে। পর্দা নামে ।) 

[ প্রযোজন! সংক্রান্ত ইঙ্গিত-_ পবা নাটকটি নিরাভরণ মঞ্চে অভিনয় হবে, 

অনেকটা যান্জার মত। শুধু পেছনের পর্দায় একটি কালো ভ্রুণ থাকবে। 

এছাড়। ইচ্ছা করলে মঞ্চে কয়েকটি ছোট বড় বেদী রাখ! থেতে পারে। ছোট 

ছোট খণ্ড দৃণ্তগুলি আলো জালিয়ে-ন্ডিয়ে বা স্থান পরিবর্তন করে কর! ঘায়। 

গ্রযোজনায় সরলতার জন্ড একই আলোতেও করা চলতে পারে, স্ুজধার খণ্ড 

দৃষ্টুগুলিকে কেবল সংঘুক্ত করবেন। পোধ।ক পারচ্ছদ দ্বাওাবিক ভাবেই গ্রীক 

বোমান যু'গব মত হবে। ওবে খুব বায়সাধ্য কিছুর দিকে না গিয়ে অতি- 

সংধারণ কাপড়-চাপড দিয়েও বাঞ্কিত একেক স্থট্টি কর! বায়। অভিনয়ের 

আগে_নাটাঝ|রের অন্মাতি নেবেন। ] 

কথা-বলা পুতুল / জহর দাশগুপ্ত 

চরিভ্্রঃ টিকিট কাউন্টারের ছুটি ছেলে, নীলা, মণ্টু, বাবু, সমু, অভয়, 

অঠয়েব বউ, সাংবাদিক, প্রাণ, মাস্টার ব্যাঘু, পুতুল ও একটি সিপাই। 

( মঞ্চের মধো শ্বার একটি মঞ্চ । এই মিনি মঞ্চের তিনদিক একরঙ কাপড়ে 

চাকা, সামনে পর্দা এবং গ্রয়োগকর্তা নাটকের বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 

পর্দায় কোনো নক্সা বা ছবি-টবির বাবার করতে পারেন। পর্দাট। এমন 

ভাবে লাগাতে হবে যাতে একজন প্রমাণ সাইজের লোক তা হাত দিয়েও 

সরিয়ে দিতে পারে, ইচ্ছে করলে কপিকলে টানবার ব্যবস্থাও কর! যেতে 

পারে) বেলুন উড়িয়ে চাইনিঞর লন দিয়ে ছোটো মঞ্চের চারদিকে রূপকথা" 

তুলভ আবহ ওয। নথি কর! যেতে পারে। মিনি মঞ্চের সামনে দর্শক-অভি- 

নেতাদের বসবার জগ্ত ছু ফালিতে গোটা! আটেক চেদার, ডেকরেটারদের কাছ 
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থেকে ভাড়া করা চেকার হলেই দেখতে ভালো লাগবে । ছোটে! মঞ্চের ওপরে 

ফেটুনে ঝড় বড় করে লেখ! ঃ মাস্টার বাম্থব কথা-বল! পুতুল। পাশেই 

একটা কাঠের স্টাগ্ড, একট! প্ল্যান অপটা, তাতে লেখ। £ প্রদর্শনীতে 

প্রবেশ(ধিকার আইন বলে সংরক্ষিত প্র্যাকার্ডের ওপর একটা লাল ডুম 
লাগানো । মুল মঞ্চের সামনের দিকে একপাশে অথবা প্রসেনিয়ামে প্রদর্শনীর 

টিকিট-বিক্রির কাউণ্টার । এ-মংশট।ও অভিনয়ের অঙ্গীভূত। এখানে 

চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে মাছে ছুটি যুবক। 'কটি মাইকে নানা রকম ঘোষণা 

করছে, আর একটি রেকডপ্রেঘার চালাচ্ছে আবার মাঝে মাঝে টিকিট বিক্রি 

করছে। যাব! দর্শক-অন্তিনেতা তার্দের এই কাউন্টার থেকে টিকিট কাটতে 

হবে। কাউপ্টার শীচে হলে সিড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাবে এবং যে যার 

জায়গায় গিয়ে বলবে । মূল পর্দ! সরে গেলে দেখা যাবে মঞ্চ ফাকা। মিনি 

মঞ্চেও পর্দা টান।। দর্শকদের চেয়াবও খালি। কাউন্টারের একটি ছেলে 

সিগারেট খেতে খেতে লাল পেনসিলে টিকিটে নম্বর বসাচ্ছে বা এ জাতীন্ন 
কিছু করছে এবং আর একজন রেকর্ডপ্রেয়ার চালাচ্ছে । এ দুনিয়ায় 

ভাই সবি হয়, সব পতি, এ-জাতীয় কোনে! ফিল্ম গান বাজালেই ভালো 
হয়। গাণ্ট! এমন ভাবে বাঞ্জাতে হবে যাতে শুরু থেকে ওটাই হবে টাইটেল 

মিউাঞ্জক, পর্দা উঠে গলে তা-ই হবে কাউন্টারের রেকর্ড প্রেয়ারের গান। 
গান শেষ হলে ঘোষণ। শুরু হল 2) 

ছেলে ১॥ আন্তর্জাতিক খাতিসম্পন্ন মাস্টার ব্যানুর অবিশ্বাস্ত খেলা, কথ।-বলা 

পুতুল! হাঃ অধটন সমাজে ঘটে। পুতুলও কথা বলে, হুব্ছ মানুষের 
মতই কথ বলে, মান্য না পুতুল, পুতুল না মানুন বোঝাই যাতনা! 

ফ্যান্টাস্টিক! মিরাকিউলাস্। চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হয়না, যার প্রাণ 
নেই, চিন্তশ'ক্ত নেই, ইচ্ছা- অনিচ্ছ। পেই সেই পুতুল কি করে অনর্গল কথা 

বলে ঘান়। চলে আনুন, চলে আসন্ন । এ-মুযোগ হারাবেন না। টিকিটের 

হার মাত্র পনের পয়সা । (ঘোষণার পরে আবার গান গুরু হুল। চৌদ্দ 

পদের বছবরু বন্ুসেব চাকর মণ্টুক সঙ্গে দশ- এগারো বছর বযুসের মেয়ে নীলা 

তখন কাউন্টারের সামনে টিকিট কাটছিল । ওর যখন মিনি মঞ্চে আমলে 

গিয়ে দাড়াল তখন গান একদম থামিয়েও দেওয়া যেতে পারে, বাজালেও খুব 

আন্জে আস্তে বাজবে ।) 

নীলা ॥ এই মণ, কথ! বল। পুতুল কোথায় রে? 
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মু 1 ওই ঘরটার মধ বোধ হয় সুইকে রেখেচে। 

নীলা কেন রে, লুকিয়ে রেখেছে কেন রে? 
মু আরো আরো সব নোক আসবে, তখন পদ্ধ ফাক করে দ্বেখাবে। 

( শীলা অবাক ছুয়ে চাবদিক দেখতে দেখতে নিজে একটা চেয়োরে বসল 
এবং পাশের চেম্ারটা দেখিয়ে মণ্ট কে বলল ) 

নীলা ॥ তুই এই চেয়ারটাম্স বোস। 

মটু ॥ আমি বরং নীচোয় বাঁস। (শীলায় সামনে মাটিতেই বসে পড়ল) 
নীলা ॥ ওখানে বসলি কেন? 

মণ্টু  এখেনটা বেশ সমান মতন, স্ুুবিদে হয়। 
নীলা॥ চেয়ারে বসতে তোর লজ্জা করে, না? (মণ্ট, একটু লজ্জা পায়, 

মুখে কিছু বলে ন।) উঠে বোসনা। 

মণ্টু॥ (বিরক্ত হয়ে ) আমি ঘি নীচোয় বসি তোমার কি ক্ষেতি হয় বল তো? 

নীলা ॥ ফের ক্ষেতি ক্ষেতি করছিসঃ মা তোকে একদিন বারণ করেনি? এক 

গার! মারবো । মাটিতে বসলে আমি ঠিক মাকে গিয়ে বলে দেবো। 

(হুকুমের সুরে ) চেয়ারে বেস । 

মণ্ট,॥ বলছি চেয়ারে বসতে আমার ভয়-ভয় করে। উল্টে পড়ে গেলে 

একট শিন্দের কথ ন।। 

নীলা ॥ যাকনা উল্টে, বেশ হয়। 

মণ্টু॥। একী মেয়েরে বাবা। 

নীলা ॥ বসবি না তো? 

মণ্ট,॥ বাবারে বাখ, বসলাম । ( আড়ষ্টভাবে চেয়ারে বসে) তুমি বড্ড 

ঝগড়াকুটে হয়েছো বাপু । 

নীলা ॥ (রেগে গিয়ে ) আমি মাকে বলে দেবে! । দেখ, ঠিক আমি আজ মাঁকে 

বলে তবে 

মষ্টু॥ (ভর পেয়ে ) না না. নীলা দিদি চো লক্ষী মেয়ে | 

নীলা॥ ওসব জানিনা, বলবো বলেছি, বলবো । তুই আমাকে ঝগড়াকুটে 

বললি বেন? 

ম্টু॥ তুমি আযকে 'একট! পটাস করে গাট্টা! মারে! 

নীলা॥ না, 

ম্টু॥ তালে একট। কাপের আইন বিরিম খাও । খাবে খুকুষনি? 
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নীলা ॥ এখন কাপের আইক্রিম খাবে, নাঁ? খুব পাক! হয়েছিস তৃই। 
ম্টু॥ খাওনা, আমি নে আসি? 
নীলা॥ (&েঁচিয়ে উঠল ) না! (সে সঙ্গে আবার ঘোষণা শুরু হল। মণ্টু 

তখন নীলাকে নানাভাবে তোয়াজ করছে। নীল! তাকে ঠেলে দিচ্ছে, 

চিমটি কাটছে, চড় মারছে ইত্যাদি ।) 
ছেলে ১॥ না! এ-থেলা নতুন পাজ্রে পুবনো মঙ্গু নয়। (ছুটি কলেজের 

ছাঞ্জ তখন টিকিট কাটতে এগিয়ে এসেছে ) বিশ্ববাসী এ-খেলা দেখে স্তস্তিত। 

পুতুল-খেলাব ব্লো-হছট 'াণ্ড কোচ্ড। এ-জ্িনিস ভারতে এই প্রথম। 

এশিয় রেকর্ড ভেজে এ-খেজা বিশ্ব বেকর্ড ছোঁক় ছোয়। চলে আসুন, চলে 

আন্মন। মাস্টার ব্যান্ব! টকিং ডল অফ. মাস্টার ব্যান! ( ছেলে ছুটি 

ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে গেছে একটির নাম বাবু, অপরটি সমু। ) 
বাবু॥ মাস্টার ব্যান! ( খুব খানিকট। হেসে ) শালার কিন'মরে! ব্যান্থ,! 

বুঝলি সমু, পরল দিয়ে টিকিট কেটে তোর পেছনেই ব্যান্ক,। 
সমু॥ তোর পেছনে? 
বাবু ॥ আমার পেছনে চেয়ার। (বলে বসতে গেছে, সমু চেয়ার সপরয়ে 

নিয়েছে, বাবু চিৎ হয়ে পড়ে গেল। নীলা হেসে কুটিকুটি। মণ্ট.ও মুখে হাত 
চাপ! দিয়ে হাসছে । সমূ কপট সহান্ভূতি দ্বেবিষে বাবুকে তুলে দিল । ) 

সমু। কি হলোরে, লাগলো? 

বাবু॥। উহ. , শাল কি জোর লেগেছে বে । 

সমৃ॥ ( ঝ।বুর প্যাপ্টের পেছনটা। ঝেড়ে দিতে দিতে) তুই আমার পয়সায় 

খেল! দেখবি, আমার পেছনেই ব্যাগ, দিবি তাই বোধহর দ্ব্ংং ভগবান 

তোকে আয়রনিকারলি শান্তি দেব । 

বাবু ' যাহ শালা, কোমংট! যা টন্টন্ করছে না। (মণ্ট,কে হাগতে দেখে 
বাবু তার কাছে এগিয়ে গিয়ে ইঁকে এক ধমক দিল) গাই! 

মণ্ট,॥ ( ভীষণ ভয় *পয়ে নীলাকে বলে ফেলে ) ছি খুকুমণি, হাসতে নেই। 

নীল।॥ আহা, আমি যেন হয়েছি, মিথু।ক। 

মণ্ট, ॥ ওই দাদাবাবুর কোমর টনটন, হাসেনা। (বাবুকে ) আমরা আর 

হ/সবোনা। ( সমু তখন প্লাকার্ডের সামনে দীড়িয়েছিল। লেখাটা পড়তে 

পড়তে বাবুফ্ধে ডাকল ) 

সমু॥ এই বাবু (বাবু কাছে যেতে সু বাবুকেও লেধাট। দেখাল। ওরা 
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যখন সনে!যোগ দিয়ে লেখাট। পড়ছে তখন এমন আকদ্ধিক চিৎকারে আধার 
ঘে।ণা শুরু হল যে ওর৷ চমকে প্রায় একসঙ্গে খুবে দাডাল। ) 

ছেলে ১॥ যন্ত্র! মাস্টাব ব্যাঘুর পুতুল একটি যান্ত্রিক শৃখল! । শৃংখলাই শক্তি; 
শৃখলাই প্রগতি, শৃংখলাই সৌন্দধ। কবি বলেছেন, "অল্প চাই, প্রাণ চাই, 
আলো চাই, চাই মুক্ত বাধু, / 61ই বল, চাই স্থাস্থা, আনম্দ-উজ্্রল পরমাধু | 
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট » না, ওসব কিছুই চাইনা । কথা চাই না, চাই কাজ, 

চাই আন্ুগতা। আপনারাও স্ুশৃংখলগাবে নিজের নিজের জায়গায় বসুন 

এবং খেল। দেখুন । ( বাবু ও সমু হুধান। চেয়াবে বসে পড়ল ) হিমালয় থেকে 

ঝনাকুম!রী অবাধ মাস্টার বান্ধব । এ-খেল। পৃথিবীর সর্বশেষ বিস্ময় । পি, সি, 
সবকাব, উদয়শংকব, ববিশংকব, সতাজিৎ তারপর মাস্টাব ব্যান্থ! (একটি 

গায়ে লোক, অতক্ম মণ্ডল তাৰ বউকে নিয়ে কাউন্টারের সামনে এসে 

দাড়াল । অভয় দাবনা বের করে খাটো ধুতি পরেঞ্ে, গায়ে কৌচকানো 

(কীচকানো হাফস,ট  অভয়ের বউব মুখট] ঘে।মটায় ঢেকে গেছে। তার 

এক হাতে ধামা আর কুলো, আর 'এক হাত দিয়ে সে পেছন থেকে অভয়ের 

জমাট চ্মচে ধরে আছে। অশুয়ের ধুতির সঙ্গে তার বউর আচল বীধা 
কিন্তু বাইবে থেকে তা সহজে নজরে পড়েনা । ঘোষণ! চঙছে £) জগত্ত 

সভায় শারত আবার শ্রেষ্ঠ আসন লবে।» লখেই লবে। কোনো শাল! 

(ঠকাতে পারে না। (ভাষণ শেষ। গান শুরু হল £ 

'ধনধান্তে পুস্পেভণা আমদের এই বন্দ্ধরা, 
ভাহা৭ মাঝে আছে দেশ এক-- সকল দেশের সেরা; 

ওসে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দশ, স্তৃতি দিয়ে ঘেরা? 

এমন দেশটি কোথা ও খু"জে পাবে নাকো তুমি, 
সঞ্ল দেশের রাণী_ * এখানে পিন আটকে গিয়ে রাণী-ুরাণী 

_ রাণী -গই রকম আওয়াঙ্ হতে থাকে । এই যান্ত্রিক গোলযোগে অভ্র 

তার বকে বে ভয়ানক বিক্রহ ভয়ে পড়ে । গোলমাল থামলে ওর! 

টিকিট হাতে নিয়ে বাবু-সমূর কাছে গিয়ে ঈড়াল। ) 

অন্য়॥ বাবু, এই টিকিস্ নিয়ে কোথায় ব'সবো? 

বাবু ॥ ( ওদের দুক্জনকে ভালে! করে দেখে নিয়ে ) কট! টিকিন্ কেটেছে? 

অনয়॥ দুটে!। আমার আর -- পেছনে বউর দিকে খকবার তাকাল) 

বাবু। বউ” (অভয় শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল) তুমিকিন্ধ একট! 
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টিকিস্ কাটলেও পারতে! 
অভয় ॥ (বুঝতে নাপেরে ) আজে? 

ব।বু॥ বউর চিকিস্ কাটলে কেন, ওতে! দেখতেই পাবে না! 

অভয় ॥ ( এবার রনিকত৷ বুঝতে পেরে 1 বাতি নিবিয়ে দিলে ঘোমট। তুলে 

দেখবে, বলে দিয়েচি। 

সমু॥ তা বউর ম্যাক, নিঙ্জে অমন মিনি পরেছেো। কেন? (সমু মিনি ম্াজ্সির 

ব]প।রট। হাতের ভঙ্গিতে এমনভাবে বুঝিয়ে দিল ৫ অভয় লঙ্জ! পেয়ে তার 

থ।টে1 ঝা পড়ট1 পীচের দিক্চে টেনে নামিয়ে দেয়।) 

বাবু॥ দোঁধ, তোমাদের টিকিস্ 'দর্থি। (অভয় টিকিট দ্িল। ওর] দুজনেই 
দেখল, মুখ টিপে হাসল ) 

সমু॥ এ তো অনেক বেশি দাষের টিকিন্ গো, ফাস্-কেলাস। তোমাকে একদম 

সামনে গিয়ে বসতে হবে । এসো, 'দখিয়ে দিচ্ছি (সমু ওদের শিয়ে মিনি 

মঞ্চেণ সামনে চলে গেল ) কুলো আব ধামাটা দাও তো।। (সমু পাশপাশি 

ধামা-কুলে! পেতে দিয়ে ) তুমি ধামাটায় বসো আর বউকে কুলোয় নসিয়ে 

দযও। (ওরা তাই বসল।) ঠিক আছে? খুসিতো? 

অভয় ॥ (খুব খুসি হয়ে) হা। 

সমু॥ তোমাব নাম কি? | 

অয় ॥ অভয়, অভয় মণ্ডল। 

সমূ॥ অভয়? কোনো তয়নেই, ব'সো, ৫ক্ষুশি শুরু হবে। (সমু বাবুর 
কাছে ফিরে এল এবং ওরা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল । ভাষণ শুরু ভল 2) 

ছেলে ১॥ মাত্র আব দু-এক মিনিটের মধ্যেহ শুরু হবে মাস্টার ব্যান্থর খেলা, 

কথা-বল। পুতুল । সম্পূর্ণ দশি খেলা। গুজবে কান দেবেন না, গুঞ্জব 

ছড়াবেন না। দেশকে ভালোবাসতে, শ্রঞ্ছ৷ কবতে শিখুন, দিশি শিল্পকলাব 
উন্নতিব জন্তে অকূপণ হাতে সাহায্য করন। পুতুল দিশি' খেল! দিশি, 

তাইতো গেলা ভালোখাসি ৷ টিকিট সংগ্রহ করে ঢুকে পড়ন' এ-খেলাম্ 

ছেলে-বুড়ো শেই, ধনী-গরিব নেই শিক্ষিত-অশিক্ষিত নেই। সবার জন্যে 

আমাদেব দরজা খোলা । চলে আনুন। পনের পয়সা টিকিট। মাস্টার 

বান্ব। (হঠাৎ ক্যামেরা নিয়ে এক্জন সাংবাদিক ঢুকে পড়ল') 

সাংবাদিক ॥ খেলা শুরু হয়ে গেছে? হয়নি ন1 নেতাজীর জন্মদিনের 

ব্যাপারটা কার করে আসতে হলে! তো. দ্বেরি ভন্বে গেলে!) মোম দিয়ে 
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নেতাজীর মৃতি করেছে জানেন । ওয়াগুারফুল। কোমলে-কঠোরে ! মোষ 
দিয়ে নেতাজী, কী বলিষ্ঠ অভিবাক্তি মশায় । ছেলেগুলোর কল্পনাশক্তির প্রশংসা 
নাকরেপারাষায়ণা। মোমদিয়ে নেতাজী! ওয়াগারফুল! সেখান 
থেকে আবার স্টট ৮লে যেতে হলে কলবাগান। ( হঠাৎ অভয়দের 

দেখতে পেয়ে ) ওগুলো [ক করতে এসেছে বলুন তো? 

বাবু। আপনি যা করতে এসেছেন। 

সাংবাদিক ॥ তাই নাকি? ইন্টারেস্টিং! মানে দেশটা কি ছুর্দাস্ত বগে এগিয়ে 

ঘাচ্ছে ভাবুন 1 একটা গঁয়ের লোক বউ নিয়ে আপনার পাশে বসে পুতুল-খেলা 

দেশছে। তাক্শ বহব আগে ভাবা যেতো? (অভয়কে ) এইযে কত। 

কোথ।য় থাকা হয়? 

অভয় ॥ আজ্ঞে কল বগান 

সাংবান্দক ॥ বাই 'জাভ। কী .ষাগাযোগ ! আমিও তে! কলাবাগান থেকে 
[সা আচ্ছ। তুম ওখান 1ার আধিনা কেজির নাম শু.নছেো।? 

সমু॥ দু মশ।য, ও কি করে ওসব জানবে? 

সাংব।দ+॥ জাগেনান 7 অথচ ঝাপারট। কিন্তু ওর ঘাড়ের ওপব। জান। 

উচ৩। এক শরধ্যাপক মার স্ত্রী মিলে ওদের গায়ে এই মেসন থেকে 

একট কাজ স্কুল ওপেন করেছে । সে কী গাশ মশায়, মাথা খারাপ করে 

দচ্ে। কোশো ওজুকেটেড খাপমা বাংল। মিডিয়ামে বাচ্চাদের আর 

পাঠাতেই চাশ না। যাই খপুন, দেশ স্বাধীন হবার পরই কিন্তু ইংবেজিকে 

আমরা যথার্থ ম্যাপ! দিতে শিখেছি । “আ-মরি বাঙলা ভাষা। তোমার 

ক্লে তোমার বোলে”__এসব গান খার ভালে। লাগে? নস্টালজিক ! 

কোনো মানে হয়! ও রবীন্দ্রনাথ-সত্যেশ বোস যা-ই বলুন মশায় ইংরেজী 

ছাঁডা মডার্ণ এজুকেশন ভাখাই যায় না। 

সমু॥ আপন ক)ামেরা কেস? 

সাংবাদ্রক ॥ মডার্ণ টাইমস্ পড়েন শা, লক্ষ'ধিক গ্রচারিত ইংগেজী দৈনিক, 

মডার্ণ টাইমস্? আমি মডার্ণ টাইমসের সাংবািক। রাশিয়ান কথা-বলা 

পুতুল-টুতুল এখ আগে দ্বেখেছি। এ শুনলাম দিশি পুতুল, দিশি খেল!। 

ভাবলুম, দেশে আলি । ( কাউন্টারে তখন প্রাণ টিকিট কাটছে। খানিকটা 

বেছেড অবন্থ! ॥ 

প্রাণ ॥ এনদম ফ্ল্যাট বেট পণের পয়সা টিকিট? 
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ছেলে ২॥ হা!। 

প্রাগ॥ ব্যাল্কনি-ফ্য।লকদি কিছুই নেই? 

ছেলে ২॥ বলছি তোন!। 

প্রাণ ॥ তা! 'মতে। রঙ নেবার কি আছে দাদা ভদ্দর ভাবে বললেই তো হয়, 

ওপেন টু অল্। (মঞ্চে উঠে) এ কি বে এখনে তো বোরকাই খোলেনি ! 

সাংবাদিক ॥ আহ, হচ্ছেকি? 

প্রথ॥ কিহলো দাদ? 

সাংবাদিক ॥ বে-ব. ও আধার কি কথার ছিরি। বাচ্চাঞ্াচ্চা বয়েছে, ভালে। 

ভাবে কথা খলুন ন|। 

প্রাণ ॥ শিখিয়ে দিন। 

সাংবাদিক ॥ ( সমুঃক ) কি বললো? 

সমূ॥ বললো শিখিয়ে দিন। 
সাংখা'দক ॥ দরকাব হলে দেবো বৈকি । আমি কে জ্ঞানেন_-কাগজে লিখি! 

প্রাণ॥ আমি কে জানেন, কাগজ পোড়াই ! ( মাস্টাব বাছু মঞ্চে ঢুকভা। 

কাউন্টারের অ'লে! নিতে গেল ' মাস্টার ব্যান্থ মিনি মঞ্চের সামনে এসে 

ক্লাড়াল। দর্শকদের আলো, কাউণ্টারেব মালে সব নিভে গেল শুধু বান্বৎ 

মুপে একটা আলো) 

ব্যঘু॥ আমার নাম মাস্টা বাছু। (সমর ফিকু করে হেসে ফেলল) 

সইলেন্স! (বান্ব অস্বাভাবিক গম্ভীর ভাবে চারদিকে একবার তাকাল 
তারপর মিনি মঞ্চের সঙ্গে লাগানে৷ একটা স্রইচ টিপল, তাতে “প্রবেশাধিকার 

ংরক্ষিঙ' ইত্যাদি লেগাব ওপরকার লাল আলো 'একবার জলল একবার 

নিভল। মার একট! সুইচ টিপল, একট! কলিং বেল বেজে উঠল । তখন 

একটি সিপাই গোছের .পাক দনলা বন্দুক শিয়ে ঢুকে দুবার খটখট করে 

পায়চারি কবে বেরিয়ে গেল) আমার নাম মাস্টাব ব্যান্ব। ব্যান্ব, শুনে 

আপনাদেব হয়তো হস পাচ্ছে, কারণ বা।ন্ব, মানে আপনারা জানেন-_বাশ। 

কিন্তু মামার কাছে বা, শুধু উপিক্য'ল বা সাব-ট্রফিকেল্ উদ্ভিদ মাত্র নয়, 

অবমাএ কাছে ত। একটি সুক্ষতাধ ইঙজিত, সাঁবলিমেশনের দিকে যেন পক্ষেপ্টেভ 

ফিংগ!ব ! (বানু বাশের মত কবে তর্জনী তুলে ধরল শৃন্তে ) পৃথিবীতে 

কবে থেক্চে পুতুল বেল! শুরু হয়েছে কেউ বলতে পারেনা। নির্বাক চলচ্চিত্রের 

মত এ-খলও এতদিন ছিল নির্া+, আজ হযেছে সবাক' অভিজ্ঞতা 
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সঞ্চয়ের জন্তে আমি পৃথিবীর সব জাযগ!র গিয়েছি, ইয়েখ, হ্রীনল্যাঞ, 
নিউইয়র্ক, চিলি, শিউজিল্যাণ্ড, কায়রো, আদ্দিস আবাব1, ফেপটাউন, 
মক্কো. প্যারিস, বালিন, লগ্তন, মক্কা, বাডিভস্টক, ব্যাস্থক, সিঙ্গাপুর, 
নিউগিনি, কিউবা, ব্রিসবেন, হাওয়াই _সব-_-সব জারগায়। পুতুল খেলার 
ট্রাাডিশন কম বেশী সব জায়গাতেই আছে কিন্তু আম আমার অভিজাত 

থেকে পুতুলকে করতে চেয়েছি ফ্যাণ্টাস্টিক-_ডোমেস্টিক-_ভকুমেপ্টারি-_ 
এপিক হোয়াট নট! ( 'অভগ্মেব বউ অভয়ের কানে কানে কি বলল, তারা 

ছুঞজনে উঠে দীাডাল) কি হলো? 

অভয় ॥ আমরা বাড়ী যাবো বাবু? 

ব্যান ॥ কেন? 

অভন্প ॥ বউ বলছে, ওর বুক ধড়ফড় করছে! 

ব্যান । কেন জিজ্ঞেস করো তে]। ( অভয় তার বউর সঙ্গে আবার চুপিচুপি 

ক বলাখলি করল।) 

অভয় ॥ বলচে, ইংরেজী শুনে। 

ব্াঘ॥ ( অট্র হেসে) ইংরেজী কোথ।র়? আমি তো বাংলায় বলছি। সিট 

ড।উন, মিট ভাউন। ( অভয্ন তাঁর বউকে নিয়ে বাইরে যাবার জঙগ্কে পা 

বাড়াল ) কি হলে! আবার? 

অভয় ॥ বল্লেন তো, চলে যাও. চলে যাও! 

ব্যান্ব,॥ ( হেসে ) না না, বলতে বলেছি। বসে! । 

প্রাণ ॥ লেকচারট! থামিয়ে খেল। শুরু হোক ঠিকই বসবে। 

ব্যঘ॥ সাইলেন্স! (ন্ুইচ টিপে আলো জালাল, নেতাল। কলিংবেল 

বাজাল। সিপাই ঢুকে পায়চারি কবে বেরিয়ে গেল। অভয় তার বউকে 

নিছ্জে অগতা। বসল ।) আমাৰ মতে সোভিম্সেত ইউনিয়ন আজ সায়েম্স 

টেকনোলজি আর্ট লিটারেচার স্পে টঘ গেমস্ এককথায় সর্ববিষয়ে পৃথিবীর 

উন্নততম দ্রেশ। ফেধ(নকার লোকশিল্পও আশ্চর্য । কতো বিচিআ পুতুলই 
না সেদেশে আমি দেখেছি। মুলত আমার সামনে প্রেরণ বলতে 

সেখানকার কথা-বল। পুতুল । তাই বলে কি আমার পুতুলের কোনো 

মৌলিঞতা নেই? নিশ্য়ই আছে! রাশির়।ন ধারার ট্রেনিং নিলেও এ 

পুতুল সম্পূর্ণ দেশীয় । এ আমাদের সন।তন ভারতীয় পুতুল । দেখলেই 

বুঝতে পারবেন, এ-পৃতুল পিকিউলিয়ার, সেকুলার, সোশ্যাল, ডেখোক্রা।ট ! 
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( হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল) নো নো, ফোটো গ্রাফি ইজ, স্টিক লি গ্রহিবিটেড়। 
ছবি দেবেন না, ছবি নেবেন ন।। (সাংবাদিক ছবি নেবার জন্ত ক্যামেরা 

নিয়ে গড়িয়েছিল কিন্তু ব্যাপ,ব চেঁচামেচিতে থেমে গেল । ) 
সাংবাদিক ॥ আমি মডার্ণ টাইম্স্ থেকে 

বান্থ,।॥ নিকুচি করেছে মডার্ণ টাইম্স। আগে বন্ুন, খেল। দেখুন। 

( সাংবাদিকের কাছে তেড়ে গিয়ে মুখ বিকৃত করে আন্বত্তি কবে) 

ওয়ার্ক হোয়।ইল ইড ওয়ার্ক, 

প্লেছেয়াইল ইল প্লে, 

দ্যাট ইজ দি ওয়ে টু বিহ্াপি এগ গে। 

সিট ডাউন, সিট ডাউন । (শ্বস্থানে ফিরে এসে) এবার আমার খেল। 

শুরু । মাস্টার বাবর টকিং ডল। পৃথিবীর আশ্চর্ধতম খেলা । টকিং ডল 

অফ, মাস্টার ব্যান্ব। (বলতে বলতে ব্যান, মিশি মঞ্চের জ্রীন টানতে শুরু 

করে। টুংটাং ডিংডং ঝরে জলতরঙ্গের মত বাজনা বাজাতে থাকে। 

পর্দা সরে গেলে দেখা যাবে একটি চেয়ারের ওপর পুতুল বসে আছে। 
তার মাথায় মুসলমানী ফেজ টুপি, গায়ে কোট-টাই, পরণে ধুতি । বান্ব, 

মঞ্চের ওপর উঠে গেল ধীরে ঘটরে তারপর পুতুলের পেছনে গিয়ে তার 

ঘাড়ের ওপর দুপাশ থেকে দুছাত রেখে দাড়াল।) সবাইকে অভিবাদন 
জানাও পুতুল। 

পুতুল ॥ নমন্তে-_নমন্কার--গুড, ইন্তনিং। আমি জিভাষ! ফমূ'লায় কথ! 
বলবে।। নমন্তে-_নমস্কার গুড ইভ.নিং ! 

বাঘ । তোমার নাম কি পুতুল? 

পুতুল ॥ মেরা নাম রিচার্ড মধুষ্থদন গোল্ল।। আমার নাম রিচার্ড মধুস্থদন 
মোলা। মাই নেম্ ইজ, রিচার্ড মধুস্থন মোল্ল।। 

বান্থ॥ দেখো কতো লোক তোমাকে দেখতে এসেছে, তুমি এদের সঙ্গে কথা 
বলবে না? 

পুতুল ॥ জরুর-_-নিশ্চঘই _ সার্টেন্লি। 

বানু ।॥ আজ তুমি কি ভাষায় কথা বলবে? 

পুতুল ॥ বাংল! দেশে আছিঃ বাংলাতেই বলি। 

বানু ॥ বেশ, তুমি তালে এখন কার সঙ্গে কথ বলবে? 

পুতুল ॥ ওই বাচ্চা মেয়েটাকে ডাকেন, ওই ষে পিট্পিটু করে আমাকে 
দেখছে! 
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ব্যান্থু॥ (নীলাকে) এই ষে খুকি, এসেনা এদিকে, এসো ' ( নীল। উড 
গেল, সঙ্গে সঙ্গে মটুও ) তুমি এর সঙ্গে কথা বলো রিচার্ড মধুসথদন মোল্স!। 

পুতুল ॥ কি গে, তোমার নাম কি? 

নীলা ॥ নীল! দাশগুপ্ত । 

পুতুল ॥ তৃমি স্কুলে পড়ো? 

নীলা ॥ &৷ 

পুতুল ॥ কোন্ ক্লাসে পড়ে? 

নীলা ॥ ক্লাস সিক্সে । 

পুতুল ॥ ওইটুকু মেয়ে সিকৃসে পড়ে৷ । বাহ, , খুব ভালে মেয়ে তো! তৃমি 

আমাকে বিয়ে করষে? 

নীলা ॥ (হেসে ফেলে) হা। 

পুতুল ॥ হাসছে কেন? বিষ্বের কথা শুনে মজা লাগছে, নাট আমি কিন্ত 

তোমার বর হবো, আমার কথা শুনবে তো? 

নীলা ॥ হা । 

পুতুল ॥ হেসোনা, হেসোনা ৷ ছুর্দিন বাদে তোমার বর হবো, বরের সঙ্গে কি 

কাজলামে কর ভালো? 

নীলা ॥ (ভঙ্গি করে) তবে কি রামগরুড়ের ছান। হয়ে থাকবে? 

পুতুল ॥ ও বাবা, সুকুমার রায় কোট করলো, শুকুমার রায় কোট করলো! 

পড়াগুনেো করে রোঙ্জ থানিকট। ভাস্কর লবন ধেয়ে শোবে কেমন? দেখো 

যেন বদহজম না হয়। আচ্ছা! তোমাদের স্থলে এখন বেশ পড়াগুনো হয় 2 
নীলা | ই]। 

পুতুল ॥ ছেলেগুলো৷ আর বদমাইদি করেনা তো? 

নীল।॥ কিসের বদম।ইসি ? 

পুতুল ॥ এই স্ক'ল পোড়ানো, মাস্টার ঠোনো, বোমা-পট্কা-পাইপগান, এসব 

বন্ধ হয়েছে তো * 

নীল। ॥ ওসব আমি কিছু জানিই না। 

পুতুল ॥ লক্ষীমেয়ে! না-জানাই তো ভালে! । ছাত্রানাং অধায়নং তপঃ ! 

নতুন করে স্কুল স্থাবার যে দশ বছরের কোর্স হয়েছে, ভালো লাগছে? 

নীলা ॥ ওলব আমি কিছু বুঝবিই ন।। 

পুতুল ॥ লক্ষী মেয়ে। নাবোঝাই তে গালো। বেশী যোধা ভালে না। 



১খওক অস্তিবয় 

কেউ কিছু বোঝেন! বলেই তে৷ এতে ন্মুদূলি কাজকর্ম চলে। দেখছো না 
রোজ রোজ সিলেবাস পাল্টাক়, সিস্টেম পাল্টায়, নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা 

টলছে। এই পরীক্ষা-নিগীক্ষার মধ্য দিয়েই একদিন না একদিন আমর! 

একট। সত্যে পৌছে যাবে! দেখো । 
নীলা ॥ কবে পৌছবে।? 

পুতুল ॥ থার্ড ওয়ার্লড্ ওয়।রের আগে নিশ্চয়ই । তুষ্ধি লেখাপড়া শে করে 
ন1ও তারপর খুব ঘটা করে তোমাকে বিয়ে করবো। হনিমুন করতে যাবো 
সইবেরিয়া । সাইবেরিয়ার একটা গঞ্প শুনবে ভাবী বউ? 

নীলা॥ গগ !--ই। শুনবো । 

পুতুল ॥ উত্তারিক য়. কাল! বীলে। ত্রিন্ত। 'ত্রংসাৎ শেম্ত' দাচিরের,। সামক়্ 

ক্র(সিভয়, ই কাপ্রপ্র নো, বীলা স্তারশ।য়। পে।ইমেনি আন্গার!। 

নীলা ॥ ওমা, কি বিচ্ছিৰি গপ্প! আমি একটুও বুঝতে পারছিন!। 

ঝান্ব,॥ রিচার্ড মধুস্থদন মোল্লা, তুমি যে বললে আজ সব বথা বাংলায় 
বলবে? 

পুতুল ॥ লজ্জিত-_তুঃখিত-_অন্তণ্চ মাজ্টাব। কানমল! খাই, কানমল। খাই, 

কানমল] খাই। গঞ্সটাব মানে, “বুড়ো বৈকাল হুদের ছিলে। তিনশ ছত্রিশটি 

মেয়ে। সবচেয়ে হুন্দরী আর জেদী ছিলে! বড়ো মেয়ে আজারা। নীল- 

কুমারীকে আগে বিয়ে করি তারপর রুশ ভাষা শিখিয়ে গঞ্প শোনাবো । 

নু পু লক্ষী মেয়ে। 

নীলকুমারী সারি সরি ছুলছে ফানে দুল, 

কানন হতে কচুর পাতে আনছে তুলে ফুল। 

( হঠাৎ মণ্টুকে দেখতে পেয়ে ) নীলকুম।গী; নীলকুমারী, তোমার সঙ্গে ওটা 
কে? তে।মাদের চাকর নাকি নীলকুমারী? 

মণ্টু॥ (ভয়ানক রেগে গয়ে) চাঞ্কর আবার কি, চাকর? ভব্যত| শেখেনি, 
গুতুলগিরি করছে। «কাজের লোক' বলতে পারো না, ছে।টোলোক পুতুল । 

পুতুল ॥ ওরে বাবারে বাখা, আজকাল চাকর-বাকরদের কি মেজাজ হয়েছে 

রে। আমি কোথায় যাবো রে? 

ম্টু॥। আহায়মে বানা! কথা-বল! পুতুল নল! ছ্যান্ধের মস্তর-বল। পুতুল । 
অসভা, আমাকে বলে কিন! চাকব। চাকর কোন্ শাল! নররে? তুই 

নিজে কি? চাকরনা? তৃইও তো ওই লোকটার চাকর। শুনে গুনে 
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চাডিড শেখানে! বুলি ঝাড়ছে তার আবার দ্েমাক কতো। চলো খুকুষনি, 
বান্ডী চলো! । 

বানু ॥ না, খুকুমনি যাবে না। 

মণ্টু॥ হ্যা, যাবে, নিশ্চয় যাবে-_খুকৃমনি আমাদের, আপনার কি মশায়! 
ব্যাস ॥ সাইকেল্স। (বোতাম টিপে যথারীতি আলো জালাল, নেভাল । 

এবাব একবারের বদলে তিনবার কলিং বেল বাজাল, তাতে সিপাই এসে 

মণ্টুকে কল।র ধরে বাইরে বাধ কবে নিয়ে গেল মণ্ট,ও সমানে চেঁচাল ২) 

মণ্ট,॥ না, াবোন। বাইরে। পয়স! দিয়ে খেলা দেখছি, ফোকোটে নক! 

শালা ধা্াবাজ, জোচ্চোর। খুঁকুমনি, চলে এসে! । (মণ্ট,কে বের করে 
শিয়ে গেল। শীলা ফু'পিয়ে ফুঁপিয়ে কাদছে। সমু ও বাবু উত্তেঞ্জিত ভয়ে) 

সমু।॥ আপনি তে মশায় আচ্ছা! লোক। 

বাবু। আপনার পুতুলের কথায় সায় দিতে না পারলেই আপনি অপমান করে 

বের করে (বেন? বা, * চমৎকার ! 

বাথু। আপনাব] কি এখানে খেলা দেখতে এসেছেন, না--1 (হঠাৎ সাং. 

বাদিকের দিকে নজব পড়তে) আপনি কি করছেন? ইউ, আপনাকে বলছি? 

সাংবাদিক ॥ আমার রিপোর্টটা_- | 

ব্যান্ব॥ শুনুন বিপোর্ট লিখুন আর যাই করুন, আমাকে না দেখিয়ে ছাপবেন 

ন।। (।রগেমেগে টেচিয়ে ওঠে ) রিপোর্ট মানে তো এই যে এদের সঙ্গে 

আম।র বচস! হচ্ছে, আমাকে অপমান করছে, এমন চমৎকার খেলাটা ম!টি 

হয়ে যাচ্ছে_-ফেনিয়ে .ফনিয়ে এসব লিখবেন । খেয়েদেয়ে তে! কাজ নেই 

আপনাদের। (আবার বাবু-সমূকে লক্ষ্য করে) হা যা বলছিলাম, 

'আপনাবা কি পেল! দেখতে এসেছেন, না গোলম।ল পাকাতে এসেছেন? 
বাবু ॥ যান যান মশায়, থ সব আমাদের ঢের ঢের দেখা আছে। খুসি যতো 

কতোগুলো! কথ! টেপ কবে রেখেছেন মার কায়দা! করে পুতুলের বলে চালিয়ে 

দিচ্ছেন । 

ব্যন্থ॥ মিথো কথা, 'অ।মার পুতুল নিজেই কথ! বলে। 
সমূ॥ ( ক্লেষ কবে) শুধু পেছনে দাড়িয়ে চাবিকাঠি নাড়তে হয়, তাই না? 
বাবু ॥ আপনি সরে ষান ওখ।ন থেকে। 

সমূ॥ আমর] ঘ। খুসি তাই জিজ্েস করবো দেখি কেমন জবাব দিতে পারে। 

ব্যা্॥ নো, আপনারা যে যাই বলুন, “দিস্ ইঞ্জ সায়ে্দ। আপনার! এর 
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মর্ধাধা বুঝবেন না। 

পুতুল ॥ হিনু নোজ, নট, খ্যাণ্ড নোজ, নট, হি নেজ, নট, ইজ. ফুল, শান্ 
ছিম্। 

বাস্ব॥ আমার পুতুল বলছে, আপনার! যে কিছু জানেন না, তা-ও আপনাদের 

জানা নেই। আপনারা তো টুকৃলিবাজ। সত্তর দশকের নয়াবাম। 

পুতৃুলও বলছে, যে বোকা তাকে তাড়িয়ে দ্।ও। 

সমু ॥ বেশ, পয়স। ফেরত দিন. চলে যাচ্ছি। 

ব্যান্॥ যান না, পয়সা! আবার কিসের? কিছু আনবার বোঝাবার ধের্য নেই 

আপনাদের । আপনার] সেমি-পাগল । পাগল আর আপনার মধ্যে পার্থক্য 
কি জানেন? পাচ পয়সা পবিমাণ আইওডিন। ডাক্তার দিয়ে থাইরয়েড 

মাগ্ড থেকে আইওডিনটুকু বের করে দিলেই তে হয়ে গেলো । এই সামান্ 
জিনিস নিয়ে এতো অহংকাব! আপনারা খালি টুকতেই জানেন আর ট.কতে 

ন। দিলে টেচাতে জানেন । 

বাবু। আপনি আর আপনার পুতুলও তো ট,কলি ধর] পড়েছেন বলে 

চেঁচাচ্ছেন। 

ব্ান্ব,॥ না। আমাব দুখ, (কাদো কাদেো ) আমার পুতুলকে আপনার। 

অপমান কবেছেন। আমার পুতুলের চোখে আজ জল! আমার বিপর 
পুতুলের জন্যে আমি যে কোনো ঝুঁকি নিতে রাজী আছি। লাগুক বিশ্বযুদ্ধ 

আর একটা, পবোয়া করি না। (বাবু মুখ দিয়ে একটা বিশ্রী আওয়াজ 

করল) প্যাক দিয়ে লাভ নেই। নির্বেধ জানোয়ারের মতো আওয়াঙ্গ 

কবছেন' শুনুন এর নাম টিলেপ্যাথি! 

সমু॥ (সরু গলায়) ইহ. হোমিওপ্যাথি বন্ডদাদ।। 

ব্যান ইয়ে ইটুস্ এ কমিউনিকেশন অফ. "সাইভিয়াস ফ্রম মাইগ্ু, ট, মাই. 
উইথ আউট (দি ইউজ. মফ. ওয়ার্ডস অব. সাইন্স। এ একট! ভাবধারার 
যেগাযষে।গ। 

অভয় ॥ ( বউকে নিয়ে উঠে দাড়িয়ে) বাবুঃ বউকে নিয়ে আমি বাড়ি যাই? 

ব্যাম্ব॥ তুমি যাওন। রাষ্কেল, বউ কি তোমার ল্যাংবোট 8 ওকে টানছো 

কেন 2 ও খেলা দখে যাবে । (আবার বাবু ও সমুকে ) এই জেনারেশনট। 

খেল।ও দেখতে চায় না। শাল।র! উশুংখল, নৈরাজাবাদী কালাপাহাড়, 

হতাশাবাদী ও গাড়ের শকুন, ধ্বংসকামী বুনো বাইসন। শালার! নিজের! 

ট,কে পাশ করে'ছ তাই সবাইকেই ভাবে ওদের মতো ট,কলিবাজ। ইতর! 
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ওদের আমি বার করে দেবো। 

অভয় ॥ ( গালমালে ভয় পেয়ে আবার উঠে দীডাল ) বাবু, আপনার পায়ে 

পড়ি, আমকে বউ শু, বার করে দিন। 

ব্যাঙ ॥ জাইলেন্স। (ক্ুইচ টিপল। আলো। জলল, নিভল । তিনবার কলিং 

বেল বাজল। সিপাই এসে বাবু ও সমূকে কলার ধরে টেনে বের করে নিয়ে 

গেল। নীল তখন ঘুমুচ্ছে। অভয় কা্ছে। সাংবাদিক হতাশভাবে বসে 

আপনমনে পেনসিল চিবুচ্ছে ৷ প্রাণ হানতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে ।) 

বাবু ॥ কাস্তয় 'একধাব বেবোও না শালা! 

সমু॥ বাপের নাম খগেন করে ছেড়ে দেবো। 

পুতুল ॥ হাসছে কেন, হাসছে কেন? হাসি চার রকমের, বিকট, কপট, 
মধুর, চতুর। তোমার হাসির নাম কি? নাম বলে হাসো ভাই, নাম বলে 

হাসো। ন্মম্তকাল দেখি লোকে আপিস করে, গ্যাস কেনে, ফ্রিজ কেনে, 

বান্তায় দাড়িয়ে পা বাথা করে টি. ভি. শে! দেখে, ডি, এ. বাড়াবার আন্দোলন 

করে, হালবার আর সময়ই পায়না । তুমি এতো! সমদ্ন পাও কি করে? 

সময় চুবি করেছো 1 ক্রাইম, ক্রিমিন্তাল? নাকি হাসিটাও জাল? 

ফোর্জরি কেস! খুলে বলো ভাই, বলে হাসো। 

প্রাণ ॥ ধ্যান্তোরি তোর খুলে বলো, বলে হাসো। ওফ, আমার যা আনন্দ 

হচ্ছে না আপনাকে কি বলবো মাস্টার ব্যান । এই যে ছুশালাকে কলার 

ধরে বার করে দিলেন, ওরা আর জীবনেও ডগ.কলার পরবে ন1। ফতুয়া, 

সেরেফ, ফতুয়া কলার! আচ্ছা আপনার পুতুল আমার সঙ্গে কথা কইবে 

না? একবাব বলুন না মাইরি, আমাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে 

- বলুনন]। 

বাগ্ব। রিচা মধুস্ুদন মোল্লা । 

পুতুল ॥ ইয়েস মাস্টার। 

ব্যাস্ব ॥ তুমি এই ভদ্দরলো কক্ষে চেনো? 

পুতুল॥ (হাসে) ফিক্ ফিক ফিক ফিক! 
গ্রাণ। হাসছে কেন বলুন তো? 

ব্যান্ব॥ হালছো কেন? 

পুতুল ॥ ( আবার হাসে) ফিক্ ফিক ফিক ফিক! 

প্রাণ॥ এই মরেছে, আপনার পুতুলের" তে! বারোটি বেজ্ছে গেছে, নাট-বপ্ট, 
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আলগ। হয়ে গেছে বাধহয়। 

গুগুল ॥ চিনি তোমায় চিনি বর্ণচোর। দাদা । 

প্রাখ॥ এ-শালা মাইরি ব্ণচোরাফোরা কিসব বলছে । আমাকে কি করে 

চিনবে বলুন তো? গুল মারছে, না? 

পুতুল ॥ তোমাকে দেখেছি আমি, ( হঠাৎ ব্যাস্বকে ) পচ্যে বলছি কিন্ধু। 

ব্যাঙ ॥ আপনার পরিচয় ও স্বরচিত পছ্যে আবৃত্তি করে” শোনাচ্ছে। বলো৷। 

পুতুল ॥ তোমাকে দেখেছি আমি 

নান রূপে নানা বুথে 

নির্বাচন অফিসে অফিসে ! 

দেশম।তৃকাব নামে 

[ক বাংলা টেনে 

মদমত হত্যিব প্রায় 

দাপাঙ্গাপি কবিছ সততঃ। 

ব্যান্ব॥ ভাঁষাট! ফলে করে যান, মাইকেল মধুস্থদন থেকে প্ুবিনয় মুত্তকি, 
এক মালায় গাথা! 

পুতুল ॥ নিশীথ রাত্রির বুকে 
তুমি নিশাচর, 

বিছাৎবাহী তার কাটা যন্ত্র হাতে নিয়ে 

বিশ্বকর্ম[পুত ওহে ছুছুদ্দরী, 

কখনো বা ব্রেক করে রেপ-ওয়াগন, 

কখনো বা ম্মাগলাররূপে 

তুমি বিরাঞ্জিছ এই বাংলাব বুক। 

তাই বলি, 

আই সুগার ইউ খোন্ টুবোন্, 

প্রাণ ॥ এ সবে মানে কি বলুন তে!? 

ব্যাস্থ॥ আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন পুতুল সর্বাধুনিক কমপিউটারের মতো! অনর্গল 

গন আর কবিতাও রচনা করতে পারে। ও এতক্ষণ কৃষ্ণের শতনাম 

প্যাট।্ণে আপনার প্রশত্তি রচন। করছিলো । 

গ্রাণ॥ কি করছিন্ল? 

বাশ ॥ প্রশব্তি দানে "আপনার গুণকীর্তন হচ্ছিল আর কি! 
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প্রাণ ॥ শ|লাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে মাইরি। ইচ্ছেকরছেষাতা করি 
( হঠাৎ গেয়ে ওঠে ) বোল রাধা বোল্ সক্ষম হোগা কিনেছি? ফোগা- 

হোগা! হোগা! আচ্ছা আমি ন|চবো? ও আমার নাচের সে গজে 

গাইতে পাবৰে? 

ব্যাসু॥ নিশ্চই । ভারতীয় মার্গ ঙ্গীত .থকে জাঞ্জ-পপ. সবই জানে রিচার্ড 
মধুস্থদন মোল্লা! 

প্রাণ ॥ তাহলে হয়ে যাক এক রাউগ্ুড। | 
ব্যন্ব॥ (আবেগে কাপ! কাপা গলায়) তুমি গাও পুতুল, ভারতবর্ষ মানেই 

প্রেম, ভারতবর্ষ মানেই আনন্দ। (প্রাণকে দেখিয়ে) এর মধ্যেই আমি 

ভারতের সদানন্দময় প্রাণপুরুষকে প্রতাক্ষ করেছি। এর মনে কোনো ছন্দ 

নেই, আছে শুধু ব্রন্ধানন্দ ! ও জঅবুজ, ও অবুঝ ! ওকে তুমি নাচাও 

পুতুল । ওর নাচের তালে তালে ছন্বমূলক জীবনের বিভেদ খৈষমা একাকার 
হয়ে যাক ' ( এবার পুতুল ওয়েস্টার্ণ সুরে গান ধরল আর প্রাণ নাচতে 

শুরু কখল ) 

পুতুন॥ (গান) দে ভোলা হেসে খেলে 

দু গড়ি নোট ঠেলে। 
দে বাবা পায়ে পড়ি, 
চাইনে আমি তবিলদারি। 

তুগাড়ি নোট দে বাবা, নোটদে। (প্রাণ নাচতে 

নাচতে অভয়ের কারা শুনতে পেয়ে বিরক্ত ভাবে হঠাৎ থেমে যায়) 

প্রাণ ॥ তখন থেকে কৌত কৌত করছে কোন্ শালারে? (সাংবাদিক এতক্ষণ 

ঘু'ময়ে ঘু'ময়ে নাক ডাকাচ্ছিল। স্বপ্ন দেখে লাফিয়ে উঠল ) 

সাংব|দক ॥ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ! স্বপ্নে দেখলাম, (খুব হাসতে থাকে) কী 

পা।খেটিক সিন, যুধিষ্ঠির প।শা খেলায় হেরে গেছে । একেবারে ব]াংক্রাপ্টি, 
পথের ডিথিরি। বেঁচে গছে। কী স্ট্রেন্, কী কম্পিটিশন্, থন্বসিস্ হয়ে 
মণতো এখন টানা বারোবছর বনবাস, এক বছর অজ্ঞাতবাস। আহ্, 

বী শান্ত। ভাইপা কেউ বিবাট রাজার রাজসভায় ধর্মশাস্ত্র শোনাচ্ছে, কেউ 

রাধুনে বামুন, কেড শপুংলক বৃহরলা, কেউ ধোড়।র ডাক্তার, কেউ গ্বোয়ালা। 

সবাই অঞ্ঞাতবংস আছে, বেশ খেই আছে। আমার রিপোর্টটা একবার 

পড়ে দেখবেন স্তাব? ( ঝাদ্ু তখন চোখ বুজে তন্ন । সাংবাদিক আবার 
ভাকল  স্ঠাব? 
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পুতুল ॥ এখন ডাকবেন না, ডাকবেন লা। দেখছেন না সমাধি হয়েছে। কিন্ত 

ও-লোৌকট! তখন থেকে ফদছে কেন জিজ্ঞেস করুন তো। ওকি শহীদ বীন্র 

য।ণী পোগেনি? -_-হে পরিশ্রাস্ত ভারাক্রান্ত মানব সকল, 

আমার নিকট আইস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দিব। 

সাংবাদিক ॥ কেউ হাসে, কেউ কীদে। ইউনিটি ইন্ ডাইভ।স্সিটি, বৈচিত্রের 

মধ্যে এঁক্য। আহা, এ-লীলার মহিমা বুঝতে হা আসতে হবে এখানে, 

কবির ভাষায়, ' «ই ভারতের মভামানবের স।গরতীরে)। 

পুতুল ॥ ( আকাশবাণী কলকাতার কৃষি-বিভাগের আসরের অনুকরণে) তা 

বলছিলুম কি অভয় ভাই, তোমাদের জে।ত জমিতে এবার তো শুনেছি চাষ- 

আবাদ ভালোই ওয়েছে? 

অভয়॥ ই! 

পুতুল ॥ পাম্প সেট মানে সেচের অল-উল পাচ্ছে। ? 

অভয় ॥ পাচ্ছি। 

পুতুল ॥ বীঞ্জসার ? 

অভয় ॥ পাচ্ছি। 

পুতুল ॥ মহাজনের অত্যাচার-টার কষেছে? 

অভয় ॥ ত1-ও কমেছে 

পুতুল ॥ তোমাদের গেরাম-গ।য়ে ইলেকৃদ্রিসিটি যাঁয় নি? 

অভয় ॥ গেছে। 

পুতুল ॥ তোমার ট্রানজিস্টার সেট নেই?” ক্ষেতে কাজ করতে করতে গান- 

টান শোনেন]? ভাক্তমূলক গান, প্রাচীন পল্লীগীতি? তারপর «বীর 

ঘটোৎ্কচ' বাজ্ঞানু্ট।ন শোনোন। 1 

অভয় শুনি, 

সাংখাদিক ॥ আচ্ছ। রেডিওতে মাপনাব চাষী ব! ম্দুরদের আসরে আধুনিক 

গ।ন-টান শোনায় না কেন বলুন তো? যেমন, 'বেশ করেছি, প্রেমে পড়েছি, 

কার প।ঝা ধানে মই দিয়েছি বল্ল] শাল1।, বা “তামার কাপড়ের ভাজে 

তাজে রহিব বিচুটি হয়ে।” শুনলে প্রেমের বৈচিত্রোর স্বাদ পেতে পারে তো৷? 
পুতুল ॥ ওর্বের বউদ্দের তো৷ অনেকের কাপড়ই নেই। থাটে৷ খাটো কাপড়ে 

বিচুটি ঢুকখে কি করে শুনি? অনেক শাড়িরাউজ না থাকলে বিচুটি জুকিয়ে 

থাকবে কোথা? তাছাড়া ওরা অতো অসভ্য না। ওরা জাতির মেকদণ্ড। 
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ওরা কাজ করে। মেরন্দণ্ডে ক্যান্সার হলে আপনি দেখবেন? আচ্ছা, 
ভারতীয় চাষীর! প্রেমে পড়েছে, কোনে যুগের ইতিহাসে আপনি দ্বেখাতে 

পারবেন 1, তাছাড়া ওই পাঝা ধানে মই-ফই রয়েছে, ওসব ওদের ত্াট 

করবেনা। 

সাংবাদিক ॥ নির্দেনপক্ষে এক-আধখান। ফ্াবসার্ড নাটক-টাটক শোনাতে 

পাবে। স্প্ষ পরিণত শিল্পকলার সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় থাকা ভালো নয়? 

ক্রমান্বয়ে “বীর ঘটো কচ”, 'জগাই-মাধাই' চলবে ? 

পুতুল ॥ নিশ্চই চলবে । চলছে, চলবে। ঘটেৎকচ ওদের আদর্শ পুরুষ। 
তা-ই চলবে । কোন্ লাইনে ওদের মুক্তি তা অগাই-মাধ|ই না শুনলে তো 
বুঝতেই পারবে না, তা-ই চলবে । 

সাংবাদদক॥ না, আমি জাস্ট জানতে চাইছিলম। বে তো সব ঠিকই আছে, 

আর কাদছেো কেন বাপ? 

অভয় ॥ ক হয়েছে জানেন বাবাপুতুল, (সাংবাদিক নোট নিতে শুরু করে) 

মনে বেশ ফুত্তি নিয়েই পুতুল খেলা দেখতে এসেছিলাম | সথের মাথায় 

দু খন। টিঞ্টিট কেটে বউকে নিয়ে ঢুকে পড়েছি এখেনে। 
পুতুল ॥ বেশ করেছো, বেশ করেছে৷। ইটু ড্রিঙ্ক এণ্ড বি মেরি। টাইম 

এ]।গু ট/ইড্ ওয়েট কর্ নান। 

অভদ্ভ॥ তা ঘরে আমার একটা ছেলে আছে, বোঝ । (বউ হুছুকরে 

কেদে ওঠে ) 

ছেলেট। কথ। কইতে পারে না। ভাবলাম, ওর তরে একট! পুতুল কিনে নিয়ে 

যাবো । তা আমর! হতভ।গ। বাপ মা, শহরের ফুত্তিতে মজে গিয়ে হাতে 
পয়সা ষ। ছিলো তা দিয়ে টিকিট কেটে আপন।কে দর্শন করতে আমরাই ঢুকে 
পড়োছি পুতৃুলবাব!। এখন খালি হাতে কি করে ঘর যাবো বলো দিকি। 
বোবা ছেলেটা ঠ1 করে পথ চেয়ে বসে থাকবে। 

বানু ॥ (সমাধি ভেঙ্গে গেছে) কেউ কারুর জন্তে বসে থাকে না রাস্কেল। 

তোব। জন্স-নিযন্ত্রণের ধার ধারবি না, গণ্ডায় গপ্ডায় ছেলেপুলের জন্ম দিবি, 

পৃথিবীতে তো হুদদিন বাদে পাশাপাশি ঈীড়াবারও জায়গা থাকবে না। তখন 

তোরা কি করবি জানিনা আমি যে রকেটে চান্স, পাবো চলে যাবো অন্ত 

গ্রছে। তোদের বোব। ছেলের চোধেও জলে পৃথিবীতে কুস্কাশ! নামবে, আমর! 
তখন আর এক কোযতির্মঙ্ধ সৌরলে।কের বাসিন্দা। 
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স।ংবাদিক ॥ কিন্তু দেখুন এদের পেছনে ফেলে রেখে যেতে পারবে তো? 

ফেন বলছি জানেন ? মানে পশ্চাতে বেখেছো যারে সে তোমাকে পশ্চাতে 

টানিছে ' চাষাভূষো কুলিমজুবই তো ছুনিয়ায় আজ মেঞোরিটি। 
প্ররেমটা একবার ভেবে দ্রেখুন। যে রেটে এরা পপুলেশন বাড়াচ্ছে, কচ্চা- 

বাচ্চা নিয়ে যদি যেতে নাহি দিবঃ বলে রকেটের ন্টাজ ধরে ঝুলে পড়ে? 

বানু ॥ ওই ঝুলেই থাকবে। তাবলে বিজ্ঞান তো.শুধু ওদের বীজ- সার 

আব টিউকলের জন্তে অমূলা সময় নষ্ট করতে পারে না। তাকে এগিয়ে 

যেতেই হবে তার সামনে 'অনস্ত আকাশ। কতো সৌরোৎসবে তার 
নিমন্ত্রণ পুঙাণ! পূর্থবী আঙঞ্জ তার কাছে বুড়ো বাপ-মার মতো চবাঝ। 
ছাড়া আর কিছুই না, কাজেই ওদেব নিয়ে যাওয়। কিছুতেই সম্ভব নয়। 

অজ্ঞয় ॥ যা বলেছেন বাবু, দশম!সেব পোয়াতি বউ নিয়ে আমার ঘর থেকে 

বেরশোই বেআক্কেলি হয়েচে। এমন অসময়ে ব্তা উঠবে আমি কি 
জানতুম। 

সাংবাদিক ॥ বাথ মানে? 

অভয় ॥ প্রসব বাতা গে প্রসব ব্যত!। 

বান ॥ (দ্িগ্ত হয়ে) আবার গ্রসব? দেখেছেন তে, আবার কান। পে 

পঙ্গু ভীনবুদ্ধি সম্তানেব জন্ম। বিজ্ঞানের যুগে তোদের এ-হীনবৃত্তি ঘুচবে 
নারে প।মর? তোরা গরিব দেশটাকে আরো গবিব করবি! আর বিশ্ব 

নারীবূ্য ( অভয়ের বউকে দেখিয়ে ) এবাই বা পুরুষের এই অত্যাচার 

মেনে নেয় কেন? ওঠ মা, তোর ছুঃখাকসেব? 

কেন গে মা তোর শুফ য়ন কেশ গো মা তোর রুক্ষ কেশ। 

কেন গো মা তোর ধৃলাব আসন, কেন গে! মা তোর মলিন বেশ ।' 

আম তোর বাথ বুঝমা আমি তোর পাশে মাছি। পুরুষ-শ|সনের 
বিরুদ্ধ তুই বিদ্রোহ করু মা। 

স।ংঝদিক॥ অবলা হলেও সবলার ভাষায় কিছু বাণী দে মা, বাণী দে। (অভয়ের 

বউ আবো জোবে কাদে । অভয় তাব হাত ধরে পালাতে চেষ্টা করে ) 

অভয় । পালিয়ে আয় বউ । (ওরা পালাবার চেষ্টা করতেই দেখা গল 

অস্য়েব কাছার সঙ্গে তার বউর কাপড়ের খু'ট বাধা ) 

সাংবাদিক ॥ নাবীবর্ষে মধাযুগীয় বন্ধন ! 
খসারীকে আপন ভাগ জয় করিবার 
কেন নাহি দিবে অধিক্(ব-- ?” 
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ব্যান ॥ ( পকেট থেকে কাচি বের করে ছুটে এল ) নানীমুক্তির উদ্বোধক আমিঃ 

মাস্টার ব্য] (ব্য কাচি দিয়ে ওদের গাঁটছড়া কেটে দিতেই অভয় 
ুমড়ি খেয়ে পড়ে ষার় এবং সিপাই এসে তকে ঘাড় ধরে বাইরে নিয়ে বায়। 

অভয়ের বউ তখন মিনিমঞ্চের সামনে পড়ে ফু'পিয়ে ফুঁপিয়ে কাদছছে। পুতুল 

গান জুড়েছে। প্রাণ ন।চছে। সাংবাদিক তার খাতা খুলে রিপে।ট পড়ছে: ) 

পুতুল ॥ (গান) যেসযর়সেরয়। 

সয়নণ। যে রয়ন।। 

ক্রালা-লা। ক্রালাল। -ল1! 

নে] বেলা, নো বেলা ! 

চলেগা নেহি, নেহি চলেগা! 

ক্রা!--লা-_লা ! ক্র্যালালা--লা। 

সাংবাদিক॥। আমার রিপোর্ট কমপ্লিট । একবার পড়বো স্ঞার? (পড়তে 

শুরু করে) ভাইব। কেউ এখন বিরাট রাজার রাঞ্সভায় রাজাকে ধর্মশাস্ত 

শোনাচ্ছে, কেউ সুপকার, কেউ নপুংসক বৃহন্ললা, কেউ অস্থবৈস্ত, কেউ 

গোয়ালা আমবা সবাই আপাতণ্তঃ অজ্ঞতবাসে আছি এবং স্ুথে আছি । 

আমব! সক্র্ি্ হয়ে উঠিন। পাছে আমাদের পরিচয় প্রকাশ পায়। অজ্ঞ/ত- 

বাসের ময়াদ্দ বাড়ে, আমরা কথা৷ কইন৷ পাছে আমাদের স্বরূপ ধর! পড়ে 

ঘায়। তাই চুপিচুপি আত্মগোপন করে আমর! কথা-বল৷ পুতুলের ভাব 

শুণি। নুন্দর। জলের মতো স্বচ্ছ ! পুতুলের ভাষায় আমরা আমাদের 

মৃত ইচ্ছ।-আকাতঙ্খার গান গুনি। 

ব্যান্থু॥ 'অনবছ্য। স্মুপার্ব! 

সাংব।দিক ॥ আর একট লাইন মাছে শ্যাব। 

বানু । পড়ুন। 

সাংবাদিক ॥ শুধু পৃথিবীও বোবা ছেলেগুলো সত্যি সত কি বলতে চায় তা 
আজ অবধি বোঝ! গেলপোন1। 

ব্যান্ব॥ ( চিৎক্কার করে ) ও-লাইন কাটুন, ওট। থাকবে না। 

সংবাদিক ॥ ওই একটি মান লাইন স্যার 

ব্যান্থু।॥ নো, ওটি! কেটে দিতে হবে। 

সাংবাদিব ॥ স্যার, শুধু একট! লাইন। 

ব্যানু। নো, শামি বলছি, কাটুন।  , 
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সাংবাদিক ॥ স্যার! 

ব্যান ॥ নো! (রা বাদান্বদে চিৎকার করছে। পুতুল গাইছে। প্রাণ 

নাচছে। নীলা ঘুমূুচ্ছে। অনয়ের বউ সমানে কেঁদে চলেছে। পর্দা পড়ছে) 

[ অভিনয়ের আগে নাট/কারেব অনুমতি নেবেন। ঠিকানাঃ ১, চন্দ্র পাঠক 

লেন, বালী, হাওড়া ] 

উন্ধঙ্গত্ব / উদয়ভানু ভট্টাচার্য 

[ নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৭র |ডসে্বর । তখনও চাদের বুকে মানুষের দপা- 

দপি গুরু হয়নি, তোডজোড় চলছে । অতএব এর রচনাকালে, চাদের জগত 

সম্পঞ্কিত কোন বৈজ্ঞানিক তথোর ব্যাপারে কোন মাথাবাথা লেখকের 

ছিলো। না ] 7 

প্রয়োগ নির্দেশ :__ প্রেক্ষাগৃহে শেষ সংকেত ঘণ্টার পরই নেপথ্যে একটি চন্দ্র- 
যানের বিকট শব । মনে হবে মাথার ওপর সেট? ক্রমাগত পাক খেতে খেতে 

আস্তে আস্তে নামলো । 

পর্দা খুললেই দেগ! যাবে স্িগ্ধ আালোয় এখানে ওখানে ছড়ানো কতকগুলো 

ছোট ছোট টিলার মত। মঞ্চের ডান দিকে [06০7 9088০ এর উইং বরাবর 

'গকটি আযলুমিনিয়ামের মইয়ের মত সৌখন সিড়ি ( চন্দ্রযান থেকে নামাব )। 

এঁ সি'ড়ির ওপব থেকে নামাব ভঙ্গীতে একজন নভঃচারী। (তার পোষাক 

সম্পর্কে আনার দবকাব হ'লে যেকোন মাকিন পত্রিকার সাহায্য নেওয়! যেতে 

পারে। তাও টাদে পা ঠেকানোর পুর্বমুহূর্ত প্স্ত স্ব শব্ধ বা বাজনার সাহাযে 

এই নতুন অজাণা দেশের এক অচেনা পরিধেশ স্থ্টি করা যায়৷) মইয়ের 
ওপর থেকে “স কামেরাব সাহাযো আশপাশের কিছু ছবি নেবে- এ সময় 

নেপথ) থেকে ভেলে আসবে যতসব ক্ডিত-কিমাকার যাস্ত্রিক শব_অর্থাৎ এখন 

চন্জ্রয।ন থেকে ওয়।কিটকির সাহ।যো খবর লেনদেন চলছে । 

একটু পরে ধীবে ধীরে এই নভঃচারী নামবার জন্টে প্রস্তত। অত্যন্ত সাবধানে 

পা বাড়ায়। যেই মাটিতে পা ঠেকে অমনি প্রচণ্ড এক বিচিত্র শব । মুহূর্তে 
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সে ছিটকে মাটিতে পড়ে। নেপথ্যে ভেসে আসে বাইরে অপেক্ষমান চন্দ্রধান 
থেকে তার সহধ শরীর উদ্িগ্ন গলা-_«রোলা গু! লেগেছে?” 
মঞ্চের বাক্তিটির নাম রোল্যাগ্ড। তার নিলিপ্ত উত্তর-_ “না।” 

রোল্যাগ্ড এখন নিজেকে সামলে উঠে পড়ে ও চন্ত্রপৃষ্টে ইটা র চেষ্টা করে। 
আলো ঝবাড়ুক। 

যে সব চবিন্রে আছে £--১॥ রোলাগু--অথবা রেশলশ--নভঃচারী । 

২॥ জ্োহান্স -অথবা গল্প -নভঃচারী। ৩॥ ১নংটাদ্বাপী ৪॥ নং 

টাদবাসী ৫॥ ৩নং চাদদবাসী ৬॥ ৪নং উ্দবাপী ৭॥ টাদপ্রধান-- 

জংক্ষেপে চাদ -- পুরুষ অথবা নারী। 

রোল্যাগ্ড ॥ (বেশ খানিকটা হাটার পর) একি, একি. আমিতো এমনিই 

হাটতে পারছি-_-জো-হা-্স আরে আমি হাটতে পারছি--আরে আমি এ কি 

ভাবায় কথ। বলছি? --একি নিঃশ্বাস নিতে পারছি! --আরে বেশ তো 
--একটুও কষ্ট হচ্ছে না-_-জো-হা-ম্স এমনিই চলে এসো---ইট! যাচ্ছে _ 

জোহম্স॥ ঠিক আছে _ আমি যাচ্ছি-_ 

রোলাগড ॥ আরে! ও-৪ তো বাংলা বলছে -আরে বেশ মজা তো-- অদ্ভুত 

ব্যাপাব--ও-ও তো হাটতে পারছে-( রেশোলগার যেন মানসিক অশাস্তির 

কাণ ঘটালে! এই সহজ হাটাচলার ব্যাপারট।--এত কষ্ট করে শেষ পর্ধস্ত 

এই ! প্রথম ৮মকট|ই মাটি! এই রকম একটা! বিরক্তি ওর মুখে।) 
জোহান্স॥ (এখানে আপন তালে হেটে দেখবে) রোলযাও--কি অন্ভুত-- 

আমরা কি ভাষায় কথ! বলছি বলতো? জানো? 

রোলাগু ॥ জ।নি-_-বাংল।। 

জোহান্স॥ বেশ মজ! না-_অ।মরা এলুম আমেরিকা থেকে-_ আমেরিকা বলে 

কথা _আমরা কিন! বাংলা বলছি - ঁ 

বোলা গু ॥ হা খুত্র অদ্ভুত _সবই মামার খুব অদ্ভুত লাগছে_- বাংলা বলছি - 

ছাটতে পারছি _নিংশ্বাস নিচ্ছি -কেমন সব হজ সহজ-_ অদ্ভুত বাপার। 

জোহান্স॥ কেন কেনা অদ্ভুত বলেই তো আমার ভাল লাগছে--ওঃ কি 

মজ। _ এটা টাদ চাদ (দূর আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে) এ-এ-এঁটা 
বোধ হয় মঙ্গল _ সার এ-এ-এট। নিশ্চয়ই পৃথিবী _হেই পৃথিবী--ঈ -ঈ-- 
আমরা এখানে - 

রোল্যাণ্ড॥ ( ছবি তুলছে, মাটি পরীক্ষ। ঝরছে ব। এ জাতীয় কোন কাজে 
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মহাব্যস্ত ) কি হচ্ছেট। কি? এখান থেকে শোন। যায়? ফঙসব পাগলামো-- 

জোহান্স॥ না গো -প!গলামো নয়-_আমার মনে হচ্ছে ওরা গুনতে পাবে। 

এই চাদে সাও তে! গতিন পাগল।মে! চিল -ছিল তে! ? আঙকে তো 

এসেছি-_ এই তে! এসেছি - এট' চাদ -এর মাটিতে আমরা নেমেছি--নেমেছি 

--ওফ, রোল্যাগ্ড -কানগন ভাবতে পেরেছিলে এঙাবে সহজে নামবো-_ 

নিঃশ্বাস নেবো - এতো সহজে কউ বিদেশী ভাষায় -_ ৃ 

রেল্যাণ্ড ॥ আমার মনেহয় পট ঠিক হচ্ছে না--আমবা নিয়ম ভাউছি-- 
আমাদের বেডিও, পে।যাঝ, যন্ত্রপ।ত-_ 

জোহান্স॥ ওসব [কছু লাগবেনা দখছ শা, কিছু হচ্ছেনা--এই তো হাটছি, 

ছুট্ছি ঘুরছি- 
বোশাগু॥। আ:ঞ্জোহান্স -কি ছেলেম।ভুধী করছ? এট!ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে 

-_-ত্য কোন মুহুর্তে বিপদ হতে পারে আমাদের সঙ্গে পৃথিবীর কোন যোগা- 

যোগ নেই-- ( অতান্ত বিরক্ত হয়ে গজগজ করতে করতে চন্দ্রধানে ফিরে 

যায় মুখোশ ইতাদির জন্তে। এখন জোহান্দ মঞ্চে একা। ওর কাছে এই 
নতুন দেশেব 'াকর্ষণ একটাই _ এর নিসর্গ-_-ও টাদকে ভালে।বেসে ফেলেছে ) 

জোহান্স॥ কিছু ভয়েব শেই একবার যখন হাটতে পেরেছি, নিঃশ্বাস নিয়েছি 

- একবার যখন আমণা সহঙ্গ হয়ে'ছ--কখন আব তা পান্টাবে না--এটাই 

প্রকৃতির নিয়ম--প্রকৃতি কখনো! তাব ধর্ম পাণ্টান্ব না বোল্যাও--সহজ হও 

রেল্যাগ্ডু-_-আর ওয় নেই -াধশ্বাস কর বোলাগ্ড আমার মন বলছে যন্ত্রপাতি 

আমাদের নিয়ে এসেছে টিক কথা-কিন্তু চাদ যর্দ না চাইতো-রাজী না 

ভোত আমরা কোন দন পৌছুতে পারতাম না-চশদ বুক পেতে আমাদের 
নিরেছে - আগ ফেলে দেবে না- মা কখনো ঠকায় না সন্দেহ আমাদের 

বাতিক্র বোলা।গু-_ম। তো মামা কখনো ঠকায়? তার বুকে শরম আরাম 
_--পরম বিশ্বাস হৃ্ষ্টির সেই প্রথম দিন থেকে এই ভাবে পড়ে আছো - কত 

অনন্ত রাতের অপেক্ষা তোমাৰ কোটি স্হম্র পূথিমা-_জ্যোত্ন। ঢেলে স্বপ্ন 
বিলোলে-_-কাবা কত কত না রূপসী কল্পনা-_ (মাটিতে আধশোয়া 
অবস্থায় মুঠ। মুঠে। ৮1দের মাটি নিয়ে খেলা করে, উড়িয়ে দেয়) 

আজ আমাদের নিদ্রাবিহীন তপস্যা শেষ 
তোমাব আদিম মাটির স্পর্শ 
বক্তে তোমার মাদল বাজায় 
ধন্তু * [মি বন্ধা। তোম।র ধৃদর বুকে 

: ঢেউ তুলেছি_- 
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আরে, আরে আমি কবিভা বললাম! বিদেশী ভাষায়! ওফ. কি মজা 

রোলাগড ॥ ( লিড়তে বেখলা-_নামতে নামতে ) মজা? তোমার মজা 

লাগছে--ইস্ ইস্ আবা৭ বাংলা--তোমার ভালে লাগছে? লজ্জা করছে না? 

জোহান্দ॥। কেন? লজ্জা কেন? উফ. তোমার এখানেও আভিজাতা গেলন1? 

রোল্যাণ্ড॥ আভিজাত্য যায় না--ওটা হঠাৎ হয়ও না--যায়ও না। আমার 

সঙ্গে সঙ্গে ওট1 ঘোরে। অন্ধ করলেও তাথাকবে। ক্যান্মার হলেও 

অভিজাত ক্যান্নার হবে, নয়তো থম্বেসিস্ নয়তো লিউকোমিয়।। মরলেও-_ 
জোঠান্দ॥। অঠিজাত মৃত্যু, অভিজ।ত কবর, অভিজাত কস্কাল। 

বোল]াও ॥ ঠাট্টা করছো? 

জোহাম্দ ॥ আহা চটছো কেন? চটছেো। কেন? বিদেশ বিভৃ' ইয়ে এসেছি। 

বাগড়া করলে তো বাড়ীই ফেরা যাবে না। 

রোলাগ্ড॥ বাড়ী? 

জোহান্স॥ হ্যা। পৃথিবী, আমেরিক1! 

রোল।গু॥ বাড়ী আমি যাবো না ভাবছি। এখেদেই থাকবো । এখানে-- 
্তান্স॥ এখানে থাকবে ? কেউ নেই-- পৃথিবীতে আমাদের সব চেনা জানা, 

ঘরে তোমার মা, ভাইঃ বোন, পাড়া, গ্রতিবেশী-- 

বোল]াগু॥ তাতেকি? 

আোহান্স॥ তাদের তুমি ভালোবাসো না? 

রোল্যাগ্ড॥ ভালোবাসা? «ক কাকে ভালোব।সে? মা, ভাই, বোশ, পাড়া, 

দেশ, মানুষ ওসব রেখে দাও-_- চাচা আপন প্রাণ বাঁচা. 

জোহান্ল॥ বারে! নিজে ছাড়া আর কেউ নেই, এক! একা থাকা যায়? 
এই যে আমবা এতছুর এলাম জান কবুল করে-_কাগজে, রেডিওতে খবর 
বঝেরুলো- পু থবীর মানুষ কত আশা করছে। 

বোল্যাণ্ড ॥ গুলি ম'রো-_পৃথিবীব মানুষ আমি চান্স পেয়েছি, আমি আমার- 

টুকু বুবি তার অগ্যে-_ 
জোহান্স।॥ এক] একা বাচা যায় না । সকলকে ভালোবাসতে হয়। 

রোলাগ্ড ॥ আবে রাখো তো স্তাকা ন্যাকা কথা- ভালোবাস! মাছুধষ নিজেকে 

ছান্ড আর কাউকেই ভালোবাসে না। 

জোহান্স॥ মোটেই লা। 

রোল্যাণ্ড ॥ আজে হ্যা, দ্বেখছে। না সব দেশে । এই ধরণা বাংল দেশ--.এই যে 
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ভাষান্থ আমর! বকবক করছি বেশ একটা বিপ্লব হোক, সব শাল! মক্ক, 

মরুক। আমি বেচে থাকবো একা ভোগ করবে৷ 

জোহান্ম॥ ( একটু দুর থেকে) দূর, মাথ! খারাপ--এই আমি, আমি তো 

আমকে ভালবাসি । আমায় যদ্দি কেউ বলে জোহান্স, তুমি চাদে থাকো 

স্"পঅনেক আরাম সব তোমার, আর কেউ থাকবে না--ওরে বাব আমি নেই 

( কাছে এগিয়ে ) আমার হাত পা_-এই দেখো 2191 হয়ে গেছে। 

রোল্যাণ্ড ॥ হণ), একা একা ভোগ করতে ভালে লাগে, বাচতে খারাপ লাগে। 

আসলে মানব আশপাশ সমেত বাচতে ভালোবাসে । 

জোহান্ন ॥ তবে তবে? 

রোল্যাপ্ত ॥ কেন জানো? (একটু একটু করে জোন্সের দিকে এগোবে ও 

ংলাপের ঠিক শেষে হঠাৎ কলার চেপে ধরে ) আমার পাশে যদি আর কেউ 

না থাকে, কোন ০০107126000: না থাকে, যি আমি কাউকে জানাতে না 

পারি যে আমি তার চেয়ে বড়, তার মাথায় যদ্দি পা-ট। না রাখতে পাবি, তবে 

খারাপ লাগবে না? - আমি যেআমি। (জামার কলারধরবে) * 

জোহান্স॥ ওরে বাবা, আমি বুঝতে পাবছি না । 

রোল্যাণ্ড ॥ ( কলার ছেড়ে বাস্ত হাটায় মঞ্চের সামনে এসে) বুঝতে পারছো 

ন1?-_-এই এই ধরো বৃষ্টি হচ্ছে, সবাই ভিজছে কিন্তু আমার ছাতা আছে। 

অন্ত সবাই না ভিজলে ছাতা থেকে আরাম হয়? এই-এই যে ধর আফ্রিকা, 

কি আরব, কিংব! দিল্লী গেলাম নীচু চওডা গাড়ীক্ররে। আগে পিছে বাইকে 

চাপা পুলিশ, আমার পাশে মন্ত্রী। জানলা দিয়ে দেখছি কাতারে কাতায়ে 

রোগ। রোগা না খাওয়া চেহারার মাচুষ দীডিয়ে--বেবাক, বেকুফ। যেতে 

কি মঙ্জা। সবাই হা করে একটু দেখাব জন্য ছটুফটু করবে। ভীড়ের 

চীঁপে কিংবা পুলিশের লাঠিতে মরবে কিছু তবেই না মআ। 

জোহ।ন্স॥ মজা? 

রোলাযাগড ॥ মজা না? আমি বলে আমেরিকার টাদফেরত, বিলেত ফেরত 

তো শুণ্ছে।। টা ফেরত? ওবা কুকুরের মত রাস্তায় কু'কড়ে থাকে, 

চাদে পড়ে কিনা পড়ে । আব আমিটাদফেরত। আসলে এই তফাৎ। 

তফ।ত ন। থাকলে জমে না। চাই 00106088107), 

জোহা ) 00900775060) 7 আ--আমাব সংগে 00721056160 কববে? 

রোল্য।৩, এ --দে কখ। থাক্ -সেকথ। থক এখন অন্ত কথা। আছ্ছ। 
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আোহাকা--( নীরবতা । আব।র ডাকে ) 

জোহাম্স॥ এ") _কি? 

রোল্যেণ্ড॥। আমরা এখন কি করবো? ফটোটটো তো তোল! হোল, এখন 

তো 151 করতে হবে । মেইন রকেট ফিরবে, আমদের গাড়ী জুড়বে-_. 

ওই সময্লট! কি করি? 

জোহান্ল॥ চল ন1 হেঁটে চলে বেড়াই একটু--ঘুরে ঘুরে দেখি-_ 
রোলাগ্ু ॥ দেখবে? চলো । (ওরা মাইমে হশটতে আরম্ভ করে আলো 

আস্তে আস্তে কমবে -পিছনের সাদ! পর্দায় এখন ওদের মৃত্তি ক্রমশ: সিল 
তয়ে আসবে-_মনে হুবে ওরা অনেক, অনেকদূর হেটে হে'টে বেড়াচ্ছে। 

ত।রপব জোন্স মঞ্চের পিছন ভাগেই হাটতে থাকে। ফেল সামনে ভাগে__ 

সন্ধানী দৃষ্টি তার ) বলা যায়না -এমন কিছু দেখে ফেলতে পারি-__অস্তুত-_ 

পৃথিবীর লে।ক সব অবাক হয়ে যাবে-__হয়তো এমন কিছু মিলে যেতে পারে 

-__মমি বলতে পারবো আমিই গ্রথম তার মালিক। (দৌঁড়ে সামনে 

আসবে জোন্সা, এবার দুজনে আবার হাটে ) 

জোহ'ব্ন॥ হ*া, বেশ মঞজা হবে । ধর এমন একটা পাথর পেলাম বা দিয়ে 

ওযুধ কলে ক্য।ন্সার ভালে হয়ে যাবে কিংব। এমন এক ধরণের মাটি ধা 

একটু দিলে পৃথিবীতে অনেক চাল হবে, তরকারী হবে, গম হুবে। মানুষ 

সব খাবে-খাবে। আর খুব--খুব ভালে হবে। 

রোলাগুড ॥ ভালো হবে? কিভালো হবে? 

জোহান্সপ॥। হবেনা? কত আনন্দ কোন কষ্ট থাকবে না। সবাই খাবে 

দ[বে আবাম করবে--কোন কষ্ট নেই। লোক বলবে আমর! ছুজনেই তার 
আঁবক্ষারক' (জোন্স আনন্দে আত্মহার! হয়ে রেশলশাকে আলিঙন করতে 

যায়, রেশ ওকে এক ধাকায় ধবাশায়ী করেদেয়। পরে প্রায় আক্রমণের 

ভঙজীতে কোমরে হাত দিয়ে দাড়ায়) 

রোল্যাণ্ড ॥ সঃ, অদ্ভুত সব ভালো লাগা আর তা ছাড় আমরা ছুজনেই 

কেন 5 

খোছ।ন্দ।॥॥ বারে আমরাই তো এলাম তু'জন 1 

রোল্যাণ্ড ॥ হ"।! কিন্তু আমি আগে নেমেছি-_-আমার ০1812টাই আগে । 

জোহান্স॥ বোলাগ তুমি হিংস্থটে কেন? এখানে আমরা ছুজন মান্্র.**.** 
বোল] একি! এটা কি? দেখ দেখ - (আোঁন্সের পায়ে কিসের 
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ধাকা। লাগে । ওরা দুজনেই চমকায় এবার এ অঞ্চলে আলো পড়লেই দেখা 

যাবে কয়েকটা উচু নিচু টিলাব আকাবেব বসার জারগা। বেদীটা এবার 
দেখ যাবে) 

রোলাণ্ড ॥ আবে! একটা বেদীর মত--মআরে ! এসব বসার আকগ। মনে 

হচ্ছে ,.কেউ বসে শিশ্চই। 

জোহান্স॥ আরে! এ দেখ দশ কি রকম একটাকিনিয এ এযে। 
রোলাওড ॥ আরে! এতো ঠিক আমাদের পৃথিবীর ক্লাঃগের মত। 

জোহান্ল॥ রোলাগু, পোলা।গ স্-স্-স্কে যেন আসছে-- 

বোল্যাণ্ড॥ চুপচুপ। ( বিচিজ্র শবের সাহ!যো বোঝাতে হবে কেউ একজন 
আলঙসছে। এব দুজন ভয় পায় ও মঞ্চের সামনের দিকের এক কোণে আশ্রয় 

নেয়। (চাঁখেমুধে উৎকঠ।। একটু পরেই অদ্ভুত ভঙ্গীতে ন।চের তালে তালে 
পা ফেলে এক বিচিত্র পে।ষাকের বিচিত্র জীবের আবির্ভাব । পেটট] লাল। 

মানুষেবহ মত "কৃতি নিশ্চয়ই হবে, তবে যেমন করেই হোক তাব পোষাক 

পরিচ্ছদ চমতৎকাবীত্ব আনতে হবে। সেই সঙ্গে তার হাটাচলা ও গন্সার 

স্ববও 'অদ্তুত করতে হবে ) 

১নং॥ তংপং- তংপং - তংপং তংপং (মূল বোদীর চারপাশে নাচতে নাচতে) 

আজকে বড মজা হে আজকে বড় মজা 

ধরার দুটো লোক এসেছে গেছে সেটা বে'ঝা 

আজকে বড মজ। হে অজকে বড় মজা। 

আমাৰ উপর কাজ পড়েছে “সই দুটোকে খেশজা 

আঙঞ্জকে বড় মজা হে আজ্কে বড় মজা। 

তপং, তংপং *** কি মজা .*" কি মজা *** 

কি মজা, কি মজা .. আরে? এই তো। এই এই পালাচ্ছে কেন? 

ভয় কি? ভয়কি? শিছু ভয় শেই *- এটা চাদ, আমি টাদদের লোক। 

আমরা সবাই জানি তোমর! এসেছো! । কি (জোহান্স্কে) তোমার আবার 

কিছলে 2 টেক গিলছো কেন? 

জোহান্ন॥। টক, না তো। 

১নং॥ এ তে গিলছো-বলই নাকি হোল? 
রোল্যাণ্ড ॥ ন!--মানে আপনিও বাংলা বলছেন-_ 

১নং॥ ও ছোঃ আন্ধাক লাগছে? অবাক লাগছে? আমাদের এখানে তাই 
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হয়। এক একদিন এক এক দেশের ভাব! আর সেই দেশের থা ওয় । 

জোহান্স॥। আপনারাও খান | মানে খান? 
১নং॥ হা, থাই। কথা বলি যেমন, তেমনি থাই-_মানে খাই। হ্যা, তা 

যা বলছিলাম--এক একদিন এক এক দেশের ভাষা আর সেই দেশের খাওয়া । 

এই আঙঞ্জকে বাংলা, কালকে ছিল ফরাসী, আগামীকাল আছে মাগ্মালুলু। 
জোহান্স॥ কিলুলু? 

৯নং॥ মাশ্মালুলু-_-আফ্রিকার। 

রোলাযাণ্ড ॥ ৬175৫ 17010558)8৩ ? কি বিশ্রী নাম। 

১নং॥ কেন? একটা দেশ তো, ভাষ। আছে তো।। 

জোহান্স॥ আচ্ছ! থাকৃ-থাকৃ-থাক। আচ্ছা আপনি যে বললেন_ তা ৭ 

দিনে তো ৭টি ভাষ। হবে। তা পৃথিবীতে তে৷ অনেক ভাষ। আছে-_- 
রোল্যাগ্ড ॥ ৭ দিনে অতগুলো? 

১নং ॥ কেন? এটা তে! চাদ। এধানে তো অনস্ত দিন। বার তারিখ ও 

তো! তোমাদের ব্যাপার । যাক তোমরা ধাবড়িও না। বস, বস--সব এক্ষুনি 

আসবে। আমিষাই। (প্রস্থান) 
আোহান্স। রোলাগু দেখলে ব্যাপার স্যাপার? 

রোল্যগড ॥ হুম, তাই ভাবছিলাম । আমর বাংলা বলছিল।ম। 

জোহান্স॥ আমার কিন্ধু খুব মজা লাগছে। 

রোল্যাণ্ড। থামো, মজা লাগছে! ( একট, ভেবে) জোহান্স শোন, ওতো! 

বলে গেল সব আসছে, তার কি রকম? শোন খুব 4162 থাকবে। খেয়াল 

করে জেনে নেবে এখানকার সব ব্যাপার স্যাপার -- 

জোহান্স॥ আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এখানে অনেকে বাস করে। বেশ 
তালেভাবেই। আর ওর! খুব ন্তুখী। 

রোল্যাণ্ড॥ আঃ সে সব কথা বলছি না। ওদের সব ঘৎ ঘ্যোৎ জানতে হুবে। 

বলা তো যায় না এমন তো৷ হতে পারে এই চান্দের আমর হলাম মালিক। 

গ্ররতিষিত হলে। আমাদের ক্ষমতা । 

জোহান্স॥ আমাদের ক্ষমত। প্রতিষ্ঠিত, পৃথিবীতে দুনিছার সর্বজ 

রোল্যাগড॥। আঃ সে অন্ত জিনিষ ---বিবাছিত স্ত্রীর সেতে। সহজ পাওয়া, আর 

কুমারী ? যে কুমারী কখনো করে নি স্পর্শ পুরুষ--আঃ কি নিদারুণ সে সভে!গ 
--তুমি জানো না? * 
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জোহান্ম॥' রোল্যাও্ড ! 

রোল্যাণ্ড। আঃ জোহান্স...এই চাদের মাটি আম!র চেন! জানা কিছু নয় । এ 

এক অজানা, অচেনা কুমারীর মত - তাঁজা-***** 
জোহান্স॥ পেশেলা--কি বলছো -স্ স্ ওরা আসছে (দলবদ্ধ চশঙ্দবাসীর 

আগমন ও নাচের মাধামে অতিথি বরণ - সবার শেষে ঢুকবে চাদের রাজা) 

টাদ॥ কৈকৈতারাকৈ?2 ও--এইষে. এসে ঞসা। 

১নং॥ এসে! এসে।। কোনো ভয় নেই। ইনি হচ্ছেন আজকের দিনে 

টাদগ্রধ।ন। 

চাদ ॥ শুধু আঞ্জকের! কালকে অন্ত লোক। 

২নং॥ তা তোষরা ঈাডিয়ে রইলে কেন? 

জোহন্ল॥ না. আমাদের তো কষ্ট হচ্ছে না__এখানে তো মাটির টান নেই। 

২নং॥। তাহলেও বোসো। সব বেশ ভালো দেখাবে। 

১ নং॥ হা, তোমরা বসো। 

টা্দ॥ যাক; তোমাদেব খবর বল। আমরা অনেকদিন দেখছি তোমর] "এখানে 

আসার চেষ্টা করছে । 

জোহাজ্স॥ হা, মানে আমাদের তে। জানেন, আমরা পৃথিবীর লোকেবা_ 
চাদ ॥ বড় কৌতুহুলী। 
রোলাগ ॥ হাঁ), কৌতৃহলই মামাদের বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে । যুগ যুগ ধরে 
আমর! জানতে চেয়েছি কোথায় কি আছে। তাই সমস্ত পৃথিবী চষে ফেলেও 

আমাদের তৃপ্চি নেই। আর সেই জচ্যেই__ 

চাদ ॥ বেড়াতে এসেছে। ৷ ত৷ বেশ, বেশ--ত! তোমাদের ঘরের খবর ভালে! তো? 

জোহান্স।॥ আজ্ঞে? 

টা? বলছি, পুথিবীৰ সব বেশ ভালে! আছে তো? 

রোল ও ॥ মাণে? ৃ 

৪ নং॥ মানে বাড়ীতে সব ছেলেপেলেরা বেশ ভালে থাকলে তবেই তো 

বেড়ানোর কথা ওঠে । 
চশ্দ ॥ থাক সেমব কথা। এখন বল কেমন লাগছে? কিরকম বুঝছে।? 

জোহান্স॥ এক্ষুনি এক্ষুনি কি আর বুঝবো বলুন? আমরা তো ভাবতে পারিনি 
এখানে--আদানাদের পাবে । আমরা জানতাম, চাদের ঝাঁপার স্যাপার 

জানতে গেলে আমাদের আরে! অনেক পরিশ্রম করতে হবে। 
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রোল্যাণ্ড॥ হ'], আপনার! হয়ত বিশ্বাস করবেন নাঁ- এই আমর! ভজন মাস 

এসেছি । আমাদেব জন্য হাজার হাজার বিজ্ঞানী-- 

চশ্দ ॥ জানি, জানি । হাজার হাজার বিজ্ঞানী সাজ!নে। দামী দামী যন্ত্রপাতির 

সামনে নাকে কানে নল গুজে বাগ্র হয়ে বসে আছে _মিনিটে মিনিটে খবর 
টবর আসছে । সব ছোটাছুটি করছে। একবার এ বোতাম টিপছে, একবার 

ও বোতাম-_-ল্বাল, নীল আলো জলছে-_হ্ালে। হালে বিপ. বিপ্+ হলো! 

হালে -__বিপ. বিপ্, হালে হালে! বিপ. বিপ. -_-ত। কি লাভ? হবে! কি? 

গেল্যাণ্ড ॥ লাভ? এতদিন ধরে এত বিজ্ঞানীর স্বপ্ন আজকে আমর! পেয়েছি। 

আমাদের আনতেই হবে, চাদে কি আছে? চশদ নিয়ে মানুষ মাটির ওপর 

ড়িয়ে কত কল্পন। করেছে, কবিতাই লিখেছে, আজকে চাদ আমাদের হাতে। 

চদ ॥ চাদের ব্যাপার স্য!পার জানতে চাও? 

জোহান্স॥ হা, বলুন না। 

২ নং শুমুন, আমরা কিছু লুকোইনা। বলছি--এই চশ্দ বেশ বড়, আনেক 

অসুবিধা আছে-_ তবে সুবিধা অনেক বেলী। যেমন ধরন--এখানে গাড়ী 
ঘে।ডা লাগে না। এমনিই অনেকদূর যাওয়। যায়-_ কষ্ট কম হয়... 

ওনং ॥ বাবাঃ আপনাদের পৃথিবীতে কি কষ্ট হয় হাটতে - 

২নং॥ আআ থামো, সে কথা পরে। 

রে!লা।গু ॥ আপনি পৃথিবীতে _ 

২নং॥ যাক, সে কথা। এখন শুঙগুন হাটতে কষ্ট হয় না, জিনিমপত্র যা 

যা আমাদের দরকার তা অনেক আছে। তাই কামড়াকামড়ি হয়না। 

কামড়াকামড়ি হয় না 

চাদ ॥ হ্যা কামড়াকামড়ি হয় না, যার যা! দরকার তৈরী করে নেয়-- 

জোহান্স॥ বারে ! 

২নং। আর ছা--আমরা খুব কষ, সংখায় খুব কম। আর. আর হ্থা, 
আমাদের রাজা দেখছেন তো! - 

রোল] ॥ 01৮ ৩৪ ৩৪ (7500 9159৩ ধরতে যাবে) [0 ৫০ 

০ 9০? 

টাদ॥ আঃ অঃ হাতটা ছাড়ুন। চ3০%/ ৫০ 509 001 ওসব করে কি 
হনে? ফাল তো পালটে যাবে? 

সোহান ॥ ও---তাই বুঝি! আচ্ছ। আপনাদ্বের এ পেটট।-- 
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ইনং॥ হ্যা, এ পেটটা সব্বার লাল-_-সন্কলের ( 01১075 ) 
রোলাণড 8 কেন? কেন? 

চাদ ॥ এ পেটেই একমাত্র মিল তো-_ 

২নং & হ্যা, সবারই ক্ষিদ্দে পাবেই তো'- 
৪নং 1 হ্যা, এটাই মুষ্কিল। এ খিদে যার খুব পাবে তার পেট! দাউ দাউ 

করে জলে উঠবে | ব্যস্ আর রক্ষে নেই--সব্বাই খুঁড়ে যাবে । 

জোছান্স॥ সেকি? 

চাদ ॥ হ্যা) এ রকম বহুবার হয়েছে। অনেক মরে যায়। তাই সংখ্যায় 

আমরা অনণেক কম। 

৪নং॥ এখন থেকে ঠিক হয়েছে, আমরা! সব্বাই খেয়াল রাখি কার ক্ষিদে 

প[চ্ছে-.কার খাওয়। হয়নি -- 

জোহান্স॥ বারে বেশ মজাতো? 

২নং॥ এশা, হশা। আর এ এ যে দেখছেন (াদপ্রধানের বেদীর ওপর 
একট] জমকালো রাজদণ্ড জাতীয় জিনিষ। এমনভাবে করতে হুবে ফাঁতে 

সকলের চোখে পড়ে। এবং ওর মাথাটা একটানে যেন খোল! যায়-_রেশল' 

পরে তাই করবে) ওট৷ রাজদণ্ড 

রোল্যাণ্ড॥ রাজদণ্ড। ( চমকায়) 

চাদ ॥ চমকালে য--তোমাদেরও তো রাঙ্ছ?ণড আছে-- নেই? 

য়োল্যাণ্ড ॥ হা, আছে। 

টা্দ। আমাদেরও তাই। ওর মাথায় এ লালট। যার দখলে সেই রাজা। 
রোল্যাণ্ড ॥। সেই রাজা! এটা! যার দখলে ? 

টাদ॥ হ্যা। 

২নং | তবে ওটার দখল 'ামর! সবাই ভাগ করে রাখি । এই-_-এই যে (সকলের 

কোমরে দড়ি বাধা দেখাবে । সকলের কোমরের দড়ি একত্রিত করতেই র1জ- 

্ণ্ডের আলে। জ্বলবে) 

রোলযাগড ॥ ও - ও 

ছোহান্স ॥ বেশ মজার ব্যাপার তো। 

টা্দ।॥। (ভরত) হয, বোলে। তোমার পৃথিবীর সবাইকে 

রোলাগ ॥ হা), হয নিশ্চয়ই । পৃথিবীপ্তদ্ধ সবাইতো। অপেক্ষা করছে। 

বিজ্ঞানীরা - 
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টাদ॥ খাওয়া নেই, ঘুষ নেই। হালে! হালে! বিপ. বিপ্ ; হ্যালে। ছালো 

বিপ বিপ্ করছে। কিন্তকি লাভ? 

রোলাওড ॥ লাভ নেই? তারা হদি ওপব না করতেন তাছলে আজ পৃথিবীর 

এত অগ্রগতি হোত না। যান্ুষ এত সভা হোত না। মানুষের জীবনে এত 

নুধ আসতে না-- 
টাদ॥ মান্ষের জীবনে! সুখ--- 

রোল্াগ্ড ॥ সকলের পৃথিবীর সকলের । 

৩নং॥ কই বাবা, আমি তো একবার গিস্লুম - ওবে বাব্ব!-_ 

রোল] ॥ আপনি পৃথিবীতে গিস্লেন? 

৩ নং॥ হণ্যা, আমরা তোযাই। গ্রতোক পৃণিমায় হান্ক। পানে নীলচে আলো! 

হয়ে গলে গলে পড়ি। তোমরা বলো জ্যোংস।--বিন্দু বিন্দু অনস্ত জ্যোত্য! 

মিলিয়েই তে। আমরা হই । জ্যোত্সায় শহর দেখনি? (মঞ্চের আলো 

ক্রমশঃ গুটিয়ে ফেলে এ অংশের বক্তার ওপর পড়ুক খুব ছোট হয়ে। এখন 

আলোর রঙ সাদা। এই ভয়ঙ্কর বাস্তব বর্ণনায় অন্তরঙ চলবে না। আলে! 

এমন ভাবে ফেলতে হবে যাতে এক্ষুনি দর্শকদের সামনে থেকে চাদের সমস্ত 

কিছু মুছে কলকাতা ভেসে ওঠে--অস্ততঃ বর্ণনায়) কলকাতা? অবাক 

হয়ে যাবে । কত গাড়ি উচু উঁচু বাড়ীর মত্ত, অনেক লোক ধরে। কত মান্য; 
সাদ] সাদা, নীল নীল, নুন্দর সব গাড়ী যাচ্ছে। কত সব লাল, নীল ফল 

ঝুলছে। চকৃচকে ঝকৃমকে দোকান। খাওয়! দাওয়! নাচ গান হচ্ছে। 

বেশ ভালে! লাগছিলো! । ভাবলাম মানুষ কতে৷ এগিয়েছে---বলিহারী বিজ্ঞান । 

জোহান্স॥ তবে, তবে? 

৩ নং॥ ই), কিন্তু একটু পাশেই দেখি একট! চওড়া বাধানে! জায়গা । গাড়ী 

যায় না, লে।কটোক হাটে, নোংরাও ফেলে । সেখানে একট! কালো গোগা 

কঙ্কালের মত মেয়েমাুষ একট! সরায় করে আগুন জেলে কি ঘুটছে। আর 

দুটো নোংরা ন)াংট1 ছেলে গুটিগুটি পা ফেজ আখের ছিবড়ে, ভা! চুপড়ি 
জড়ো করে আগুনে ফেলছে-সবুঝলুম রাক়্। হচ্ছে। চমকে উঠল।ম-_একি? 
এরা তো গুহায় থাকতো । এরা এখনও. 

৪ নং॥ হা, আমরাও একবার একটা জায়গায় গিসলুম। লেখানে বস্তার 
সর ভেসে গেছে, হংজার হাজার মানুষ, মরা গরু যোযের সঙ্গে পড়ে আছে। 

পচা নুগন্ধ ছড়াচ্ছে। যে কট! লোক কেন রকমে বেঁচে গেছে, তার! শহরের 
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কঃছে একট] মাঠে জড়ে! হয়েছে-. 
৩ নং॥ দুরে একটা গাড়ী আসছে দেখে কতকগুলো রুগ্ন রগ কাচ্চ! বাচ্চ। 

'আননে হাততালি দিয়ে উঠলো] গাড়ী আসছে--খাবার আসছে 
৪ নং উক, তারপর কি ছড়োছড়ি। গাড়ী এলো৷। তাদের লার দিয়ে দাড় 

করাবার চেষ্ট! চলছে। সবাই চেচাচ্ছে-_আমার় দাও, আমায় দাও। উফ, 

ক্ষিদে কি বীতৎ্স-- তারপর তাদের সার দিয়ে দাড় ঈ্বিয়ে একটা একট করে 

রুটি দিচ্ছে । আর সব নিয়েই গোগ্রাসে গিলছে। কতদিন খায়নি, হঠাৎ 
£51ৎ একটা রুটি মাটিতে পড়ে গেল, আর একগাদা! মানুষ তার ওপর লাফিয়ে 

পড়লে! কুকুরের মতো। একটা ছেলে সবাইকে ধাক্কা মেরে উপুড় হয়ে 

পড়লো! । রুটিট! ভুলে নিয়েই দূরে প।লালো__ 
ওনং ॥ আমি দেখলাম সবটা মুখে পুরে আগ্র।ণ চেষ্টা করছে--গিলবার-_শক্ত 

চামড়ার মত _-চিবোতে পারছেনা । দলা পাকানো রুটি কিছুতেই গিলতে 

পারছে না। চোখ ছুটো। ঠেলে বেরিয়ে এসেছে । হাত পা ছু'ড়ছে জলের 

জন্যে __ ধড়ফড় করতে করতে পড়ে গেলে।--একট, ছটফট, করেই টাঞটান 

হয়ে গেলো । 

জোহান্দ॥ আঃ আঃ চুপ করুন, চুপঞ্ষুন। আমরাকি করবো? ( হঠাৎই 
আবার পুবণো অবস্থায় ভিবে আলবে আলো) 

টাদ॥ তোমাদের বিজ্ঞ।নীর। এসব দেখতে পাননা ? চাদে এসেছে? 

ওনং॥ খুব পায়, খুবপায়। তোমরা হচ্ছে! 'অপেল গাছেবাদদর গাছে 

বসে আনবো । একটা আপেল নিচ্ছে! এক কামড় খেয়েই ফেলে দিচ্ছে। 

আধার একট। নিচ্ছে এক কামড় খাচ্ছে! আর ফেলে দিচ্ছো। গোটাটা খাচ্ছো 

না, শুধু দখলের আনন্দ। আচ্ছা এতো ঝ্িনিষ আবিষ্কার করলে, সকলে 

তে। পেলোনা। কফেন--অনেক অনেক করলে না? সবাই পেতো? 

চাদ ॥ যাকৃগে, ধাগকে। ছাড়ান দ1ও -ছাড়ান দাও। আচ্ছা তোগরা 

তাছলে এক ওদিক ঘুরে ফিরে দখো-_ আমরা এবার একটু -কই-ছে চল 

চল। আশ পাশেই পাৰে জব। অধিশা তোমাদের সব গাড়ীতেই 

আছে--তাই না? 

যোলাযাও ॥ হা, আমাদের কিছু লাগবে লা। 

চা আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা! চলি তাহলে । চল (দুরে) চল, তোমরা 

চল। কোন ভয় নেউ (সাধনে) অন্মবিধে হলেই আমর! টের পাবে! __ 
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' চলে আসবো । বিপ.-বিপ- বিপ.-_ বিগ. হিগ্ ইরা তকে, সকলের 
গরস্থানি ) 

জোহাব্স॥ রোল্যাড, রোলাণ্ড? কি ভাবছে? (রেোলশকে চি্িও ও 

ক্রমশঃ বেদীর দিকে এগোতে দেখ! যাবে--তারপর হঠাৎই এক লাফে মের 

গপর ওঠে) | 

রোল]াগড ॥ উ! কই নাতো-_ 

জোহান্স॥ হুম্ ভাবছো--ভদ্ব করছে? 

রোল্যাণ্ড ॥ ভয়! কিসের ভয়? আগি ভাবছি অন্ত কথা-_ ( একটু একটু 

কবে রাজদণ্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে হঠ1ৎ তাকে মুচড়ে ভাঙতে থাকে ) 

জোহান্সা। রোল্যাওডঃ রোলাযাগ্ড--ওকি করছো? রোল্যাগ্ড শোনে। সর্বনাশ 

হয়ে যাবে-- আমরা এখানে অসহান্স। রোল্যা্ত--ইস-- (জোদ্দ বাধা 

দিতে যায় নীচে দীড়িয়ে। রেশালশ এক লাথিতে তাকে সরিয়ে দেয়। জোন্দ 

ছিটকে পড়ে যায় অনেকটা দুরে মঞ্চের সামনের দিকে । রোলাকে এখন 

উন্নত দেখায়! রাঞ্খদণ্ডের মাথাট। ভেজে হাতে নিয়ে ) 

রোল্যাণ্ড॥ ( অট্রহাসি) বাস্, কেল্লা ফতে! চাদ আমার হাতের মুঠোয় 

এ হন্তক টাদের মালিক আমি--এই সমস্ত চাদ জুড়ে আমার রার্জস্ব-_ আমার, 

আমার, আমার-- ( হাসি) 

জোহান্স॥ (পড়ে থেকেই ) রোল্যাণ্ড, কি বলছে।? 

রৌলাণ্ড॥ (বেদীর ওপর ধড়িয়ে ) ঠিক্চ বলছি-_-ও তুমি বুঝাবে না। ওষারা 
বোঝেনা কোনোদিন বোঝে না! এখন যঙ্গি আমাদের কিরিয়ে নিয়ে যাবার 
গাড়ী না অ'সে, যদি আমি এখানে থেকে খাই, যদি পৃথিবী আমাকে খুজে 
না-ও পায় অ'মার কিছু হুবে না_ 

জোহান্স॥ (উঠে পড়ে) মরে যাবে৷ রোলাগু --এখ!নে বাচা যাগন1-- * 

রোলাও | (দলিত রজার দস নিয়ে) খুন যার, 'এমনি বীচ যায়না--রাঙ্গা 

সব জায়গাতেই রাজা--সে বাচবেই, ভশান, জোহান্স আমি রোপগাক্জ, 

তোমার পৃথিবীতে বদি ফেরো, জানিয়ে দিও তাদের--রোল্যাণ্ড, ফিরলে! না। . 
তার ফেরার দরকার নেই। তাদের বলো--ষে চাদের এক টুকপে! হাটি 

পাবার জন্টে ঘুর দিনের পর দিন অপেক্ষা করছে, তার মন্বতট।ই রোলার, 

এই ইূদ্তন মাঠ, পাহাড়. গহরর ষ! যেখানে আছে তা হোল্যাণডের। . যদি 

এই টাদের মধ্যে কোসো..সম্পদ লুকানো থাকে তা রেল্যাণ্ডের। . হারের . 
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ঝোলে। এখানে বারা বাস করে, তাদের কলের ভালো মন্দ, বাঁচা মরা সব 

রোল্যাণ্ডের । --জোহান্। তাঁদের গিয়ে বলো--আর একট। পৃথিবী একটা 

গেট! পৃথিবীর বেবাক্ মালিক আমি-_নীল রোল - ( অষ্টহাসি ) 
জোহান্ল॥ রোলযাণ্ড...... 

রোলাযাও্ড & | অট্রহাসি ) ভয় করছে...আচ্ছ। আচ্ছা! -তুমি যদি থাকতে চাও 

থাকবে এখানে । তবে শোনে! আমার কাছে তুমি আর অন্য টাদবাসীর 

কোনে! তফাৎ থাকবেনা--এখানে থাকতে ছলে আমার কথায় উঠতে বসতে 

হবে - আমি যদ্দি বুঝি তোমার কিছু দরকার আমি তা ঠিক করে দেবো-_ 
ঠিক করে দেবো _ 

জেোহান্দ॥ ( নিবীহ জোন্সও ধরে ফেলেছে রেশলাার কারসাজি) রোল]ও 

তোমার লোভের সীম! নেই। তুমি ভূলে যাচ্ছো এখানে আমরা একসলে 

এসেছি । এখানকার লব জিনিষে অ।মাদের সমান অধিকার, তোমার একার 

নয়। আমারও আছে”. 

রোল্যাণ্ড॥। ( দপিত থোষণ! ) এই রাঞ্দগ্ড আমার হাতে, এর একমাত্র মার্লিক 

আমি। আমার পর আমার ছেলের, তারপর তার ছেঁলেরা-_- ভবিষ্যতে 

আমার রক যার গায়ে সেই হবে চাদের অভিজাত সম্ভান-সব।চার মত বাচবে-_ 

জোহান্স॥ আর আমি তোমার কুপাব ভিথারী, কেনা গোলামের মত তোমার 

সেবা করবো-আমাব পর আমার ছেলেরা, তারপর তার ছেলেরা, তারপর 

তার ছেলেরা-_-এদের শরীরে বান্দার রক্ত--এর৷ ভিক্ষে করবে রোল্াগ। 

( হিংসা নিয়ে এগোবে ) 

রোল্যাণ্ড॥ খবরদার ( রিভলবার কবে; কিন্ত কোন শব হবে না।) জোহান্স 

এগোলেই গুলি করবো -( রিভলবার কাজ করছে না--অতএব সেটা ফেলে 

দিয়ে হিং এক লাফে রেল] ঝাপিয়ে পড়ে জোন্সের ওপর শুরু হয় 

ছুজনের মারপিট--ছিটকে পড়ে গেছে রাজদণও্ড - দুজনেই পেতে চায় তাকে ) 

রোলাগ্ড॥ (যারপিট করতে করতেও একে অপরের গলাটিপে ) জোহান্স 
ব।চবার জন্তে.খুন করতেই হয - 

জোঞ্ান্স॥। আমিও বাচতে জানি । আমার ছেলেরা ভিখারী হবে না. 
রোল্যাও ॥ খুন করেই পৃথিবীর মালিক হয়েছিলে।। টাদে হবো আমি। 

জোছান্স॥। অত সেজ। নয় পোলা । চাদ কখনও আর একটা পৃথিবী 

হবে না-- 



অন্ভিনষ্কা ১খরখ। 

রোল] ॥ .ঘটনা এমনি খধটেনা-ঘটাতে হয়! ( নেপখ্য । সির হাসি, 

সকল চশদবাসীর & হৈ করে প্রবেশ )- 

চশদ॥ ওকি! ওকি! ওকি করছো? মারপিট করছে৷ কেন? ও$, ও$। 

সরে যাও, সরে যাও । কি হয়েছে এ"? 
রোল্যাণড॥ নাঃ কিছু না। (রাজদণ্ডট! তুলে নিয়ে লুকোবার ভঙ্গীতে ) 

২নং॥ আবার মিথো কথা বলছো-_কিছু না! 

৩নং॥ এত মিথ্যে কথা বল কেন? 

৪ নং॥ হ্যা ভীষণ নিখ্ কথা বলে-_ 
চন ॥ ওকি, ওকি করছো? ওট। ভেঙ্গে ফেললে! ওটা ভাঙগলে কেন? 
এটা 

জোহন্ন॥। ও ও এখনকার রাজ হতে চায়-রাজা-_. 

৪ লং॥ রাজা? 

চশন্ধ ॥ এা-সেকি? এখানে রাজা হতে এসেছো? সেইজন্য ওট1 ভাঙলে? 

ওটা নিলেই রাজা হওয়া যায়? (রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে) দোধ, দেখি, দাও 

দ[ও _এহে-হে ছিঃ ছিং-_-এটার এমনি কোন দা নেই--সবাই এখানে বসলে, 

সবাই চাইলে, সবাই এক একটা দড়ি কোমরে বাধলে তবেই রাজদণ্ডের 

আলো জলে _ 

২নং॥ (রিভলবারট কুড়িয়ে) কালে মত এটা কি? 

জোহাম্ল॥ রিভলবার । এটা দিয়ে আমায় গুলি করতে যাচ্ছিল ( টশদবাসীরা 

থতমত খেয়ে যায় ) 

চশদর॥ লাগেনি তো 1 এখেনে ওসব চলে না--ছিঃ ছিঃ তোমরা একেবারে না 
য। তা-- কোথায় তোমাদের জন্যে অ।মর৷ সব ব্যবস্থ। করলাম। বেশ সহঙ্জে 

সেটে, চলে, বেড়াতে পারলে-_- বিদেশী ভাষায় কথা বললে--ভাবলুম আ-হ। 

চাদ দেখতে চায় দৃষ্টি দিই, বাতাস দিই, ঠাটা-চলার ক্ষমতা দিই--( একে 
একে সব চশদবাসী চলে যেতে যেতে ) 

৪ নং॥ তা-না। খটা তাঙবো, স্টৌ ভাঙ্গবো ঝগড়া করবে৷, সব নিয়ে নেবো। 

তোমর কি কিছু ভালে! দেখতে পারে! না! (পকলের প্রস্থান ) 

জোহাব্স॥ একি রিকি! রোল্যাও, রোল্যাণ্ড- আমি. কিছু দখতে পাচ্ছি 

না রোলাগু' (নেপখে। প্রচণ্ড বিনঝিনে শব-_দম বন্ধ হলে মাথার মধো 

ফেরকম হয় - এখন এরা অক্মিজেন পালে স;-সমধ্র সঞ্চগয় এরা ভজন টতে 



১৭৫৯৮ অভি 

খাকে... সনেট! স্বেটিঙের মত---ওরা বাতাস খামচায ) 
রোল্যণ্ত॥ আমিও না আমিও না। আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। 

আপনারা কোথায়-_ 

জোহা ॥। আপনারা কোথায়? 

নেপথ্যে॥ তোমরা আর দেখতে পাবে না-তোমাদের সুযোগ দিয়েছিলমে তাই 

টাকে ঠিক দেখেছিলে, ত্বাভাবিক-_- 
রোল্যাণ্ড ॥ এখন দেখতে পাচ্ছি ন7া কেন? আশে পাশে তো কিছু 'নই-_ 
নেপথ্যে । এখন আব কিছু দেখতে পাবে না, কিছু জানতে পারবে না। (প্রায় 

মরতে মরতে এর] দুজন চন্দ্রবানের দিকে যাবার চেষ্টা করে - ওদের অসহায় 

মৃত্যুর আতঙ্ক আলোয় আনা ধায়-__জোন্দা সি'ড়ির ওপর একটু উঠতে চেষ্টা 
ঝরে__রেশলশ এখনও পৌছোতে পারেনি__ 

নেপথো॥ টাদ্দে সব শাছে, জীবন, প্রাণী, খাছ্য সব। তোমবা এ দখল করার 

লোভে সব হারালে । পৃথিবীতে ফিরে ষ।ও, সব ভুলে যাবে। কিছু প্রমান 
দিতে পারবে না। তোমাদের বদমায়সীর জন্তে চাদকে কোনোদিন জানতে 

পারবে না-_-গুধু গুহা, গহ্বর, শুন্তত! আর নিজ্জনত] ৷ (ক্রমশঃ বিলীয়মান ) 
যদি কোনোদিন এমনি আসো, কোনে! মতলব না নিয়ে, সেদিন এখানে সব 

পাবে, সব পাবে, সবপাবে। (রেোশলশা সিড়ির নীচে ও জোন সিগাড়তেই 

অজ্ঞান--আলে! স্থির_-ঠাদের বুকের টিলাগুলে। আবার ফুটে ওঠ-_আবার 

জ্োতনা--সেই আগের পৰবিভ্র টাদের পরিবেশ )। 

॥ ধীরে ধীবে পর্দা ॥ 
( এ নাটক কলকাতার প্থিয়েমাইম* গোষ্ঠী অভিনয় কবে। অভিনয় করার "্গাঁগে 

নাট্যকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন । ঠিকান।- শথিয়েম।ইম” ১০১৮ই, শ্বামা- 

গ্রমদি মুখাজা রোড, কলকাতা ২৬) 

শিল্পের জন্য জ্ন্গণ নয় 
জনগণের ভনতহ শিল্প 



তিতা ৯৬০ ছু পিতধাতা 
দিল্লী ॥ দিল্লীর মঞ্চের বাংলা নাটক সম্প্রতি বেঙ্গলীক্লাব, কালীবাড়ী আয়ো- 
জিত একান্ক নাটক প্রতিষোগিতাকে কেন্দ্র করেই আবতিত হয়েছে। গত ২৯ 

থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যস্ত স্থানীয় আইফ॥কস হলে ১০টি স্থানীয় দল তাদের 

নাট প্রচেষ্টা মঞ্চস্থ কবার ন্ুংযাগ পেলেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথ! অবশ্তই 

উল্লেখষোগা যে যদিও এতগুলি দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেছেন তবু 
সামগ্রিক মান মোটেই আশাপ্রণ নয়। নবোদয় গে(ঠী, শনিচক্র, এনকোর, 

বিনয়নগর বেলী ক্লাবের প্রে।জন! ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই চোখে পড়ল না। 

বেঙলীরাব কালীবাড়ী গত ষোলো বছর ধরে এই প্রতিযোগিতাটি আয়োজন 

করে আসছেন মূলতঃ স্থানীয় নাটকের মান উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে। কিন্ত 
তাদের প্রচেষ্টার সাফলা গ্রন্নাত্ীত নয়। এছাড়া আর একটি প্রশ্ন শ্বভাবতই 

আসে তা হল স্থানীয় পাণ্ডুলিপির অভাব। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কলিকাতার 
এবং পশ্চিমবজেব অন্তান্ত আয়গায় পরিবেশিত বহু পুরোনো একান্ক পরিবেশিত 

হয় এবং প্রায়ই পুর্ণাঙ্গ নাটককে কেটে্েটে মাপমতো! করে নিয়ে একাস্ক বলে 
চালান হয়. এবারে স্থানীয় পাওুলিপির মধ্যে সেবাব্রত চৌধুরীর 'রাখুচরিত 

মানস' ও পুতুল নাগের 'মুগতৃষ্ণার গান' ছাড়া কোনটিই উল্লেষোগা নয়। 

দিল্লীর নাট্যগোষ্ঠীগুলি এখনও আশ্র্বরকম পরমুখাপেক্ষী হয়ে আছে। 

এবারের প্রতিযোগিতায় চারটি শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার অনায়াসেই নিয়ে গেছেণ 
নবোদয় গো্ঠী। তাদের নিখুত প্রযোজনা ও সাবলীল সুন্দর অভিনয় এবং 
দলগত প্রচেষ্টার জন্তে তাদের নাটক 'বৃষটি বৃষ্টি প্রযোজনা, পরিচালন! (শক্তি 
মুখাজ ), অভিনেত। ( জরস্ত দাশ) ও অভিনেত্রীর ( শিরা ঘোষ ) পুরস্কার 

লাভ করতে তাঁদের সাহাধ্ করেছে। শিপ্রা, জয়ন্ত ও পার্থ সেনের অভিনয়ে 

নতুনত্বের শ্বাদ পেয়েছেন দর্শকরা । শক্তি মুখাজর পরিচালনায় মুন্সীয়ানা 
চোখে পড়ে। সমস্ত প্রতিযোগিতার মধ্যে 'বুটি বুষ্টি' অবশ্তই একটি আশ্চর্ধ 

বাতিক্রম। অগ্তান্ত পুরস্কার বিজেতাদের মধ্যে রয়েছেন ঃ পুতুল নাগ (শ্রেষ্ঠ 
পাওুলিপি : ঘুগৃ/র গান), মিলন সমিতি (শ্রেষ্ট মঞ্চসক্জা ), বি লুকরলে (শ্রেষ্ঠ 

শিশু অভিনেতা ), সমীর মির (বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, অপরাজিত সরব), 
মায়। হোত (দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেজ্ী, ' এনকোন ), আচিত্তা চাটা ও লুষন।! 



১৭৬০ অভিনয 

সান্গাগ ঝাণচফ, বখাকমে ওয় পঠ অভিনেতা ও অভিনেষ্ত্ী ) প্রশান্ত দি 
(২য় শ্রেঠ পরিচালক ) এবং বিনয়নগর বেঙ্গলী ক্লাব ( এর কারা । ২র শ্রেষ্ঠ 
গ্রযোজনা ) 

অনুষ্ঠানের শেষ দিনে বেঙলী ক্ল'ব কালীবাড়ী পরিবেশন করলেন । দীপক 

ঘোষ কর্তৃক নাট্যরূপাগিত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের “বরধাত্রী' । নাটকটি 

অত্যন্ত দুর্বল গ্রযোঞন। ৷ নাটারূপটটির দুবলতাৰ ফলে" অভিনেতাদের অনেক 
অন্থৃবিধার পড়তে হয়েছে । পবিচালন। অতাস্ত নিম্ন মানের । এ সত্ত্বেও ধাদের 

অভিনয় চোখে পড়ে তীদেব মধো ছিলেন সুপ্রিয় ঘোষ, গৌতম গাঙ্গুলী, নিমাই 
দে, সোমনাথ ভট্টাচার্য পার্থসা9থি দে, শান্তনু রায়চৌধুবী। এত বড়! 

অনুষ্ঠঠনের উচ্যো।ক্ত। হিসেবে বেঙ্গলী ক্লাবের কাছ থেকে দর্শকর৷ এর থেকে অনেক 
বেলী ভাল নাটক 'মাশ! করেন। 

সম্প্রতি আইফ্যাকৃস মঞ্চে স্থানীয় 'শনিচক্র” মঞ্চস্থ করলেন উৎপল দত্তর 

অঙ্গার ৷ স্থানীয় কোনো দলের পক্ষে অঙ্গার-এর মঞ্চস্থাপত্ায এবং সম্পূর্ণ 

ভূমিকালিপি বজায় রেখে নাটক করা অব্শ্তই সাহসিকতার কাজ ব্রজ্েল 
ভৌমিকের পরিচালনার নিষ্ঠার সঙ্জে শনিচক্রের শিল্পীরা এগিয়ে এসেছেন । 
দলগত অভিনয় উচ্চাঙ্জের না হলেও প্রশংসনীক্ব হয়েছিল । ট্রিটমেন্টের খাতিরে 

অবশ্ঠ নাটকটি প্রায়শই মেলোড়ামাট্রিচ হয়ে উঠেছে কসতঃ কষ্চল।খনির দুর্ঘটনার 
ভয়াবহতা প্রকট হয়নি, বিশেষ করে উদ্ধার পর্বে (তৃতীয় দৃশ্ঠ) নাটকের গতি 

খুবই নেমে এসেছিল । 

অভিনদের দিকে প্রথমেই নাম কবতে হয় উৎপল মৃধার সনাতনের 
ভূমিকায় তীর "অভিনয় ল্মবণীর । অন্যান্ত ভূমিকায় উল্লেখষেগা অভিনয় করেছেন 

নিধিল লীল (বিনোদ), শ্টামল গুহ (আরিফ), শৈবাল সুখাজাঁ (মু্তাক), শিবু 
সরকার [ক্যন্থল) এবং সুণীন বোস (মহাবীব)। স্ত্রী চরিত্র/ভিনেত্রীরা একেবারেই 

হতাশ করেছেন । অবশ্ঠ সুশীল গাঙ্গুলীর লক্ষী বাতিক্রম । 
সীত।-শ্ু মুখোপাধ্যায়ের আলোক সম্পাত এই নাটকেও বিশেষ আকর্ষণ । 

বিভিন্ন সময়ে তিনি আলোর মাধ্যমে নাটকের ভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য 

করেছেন । বিশেষ করে শেষ দৃষ্টে কর়লাখাদ ধীরে ধীরে প্লাবিত হতে হতে 
জলের তলায় চলে যাওয়। মূল প্রযোজনায় তাপস সেনের আলোক সম্পতকে* 
মনে করিয়ে দেখ 

“নবোদয় গোঠীৎ আইফা।কৃস মঞ্চে পরপর দুদিন মঞ্চস্থ করলেন ম্মগজিৎ দত 



অভিনয় ১৭২১ 

রচিত ছুটি একাস্ক-_'একনায়ক' ও “খবর তৈরীর গপ.পো?। সাম্প্রতিক অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে বলিষ্ঠ বক্তবাকে সুষ্ঠ-নুন্দর ভাবে উপস্থাপন! করেছেন জয়ন্ত দাশের 
পরিচালনায় নবে'দয় গোষ্ঠীর শিলীরা। একনায়ক ১৯৩৩-৩৭ এর জার্দানীর 

রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হিটলারের একনায়ত্ব অধিকারের ঘটনা । 

তু অভিনয়, চিন্তাশীল পরিচালনা এবং মঞ্চ-আলো-শব্দের সমন্বয় নাটকটিকে 
গ্রাণবস্ত করেছে। স্বপন ঘে'ষয অভিনীত হিটলার একটি ম্মরণীয় চরিজ স্থটি। 

অন্তান্ত ভূমিক্কায় উল্লেখযোগা অভিনয় কবেছেন বিমল শেঠ, জয়ন্ত দাশ ও প্রতীক 

সেনগুধ্ধ। সজীব চ্যাটাজধুর শব সংযে।জনা নাটকের মুড কৃষিতে সাহায্য 
কবেছে। 

থবব তৈরীর গপ.পো হাক মেজাজে সাশ্প্রতিক সংবাদপত্রের অবস্থার প্রতি 

কট।ক্ষপাত। কথকতা, বাউল, কীর্তনের সুরে সমস্ত অবস্থাট। বর্ণন! করে গল্পের 

খেই ধরিয়েছে মূল গায়েন, অন্যদিকে ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে রিপো্টাররা ও 
সম্পদক। এই গল্লেও জয়ন্ত দাশের পরিচালনার মুন্দীয়ানা লক্ষ্য করার মত। 

এক প্রো রিপোর্টাবের ভূমিকায় তার অভিনয়ও অনবন্। প্রতীক সেনগুপ্টের 
নিজন্ব সুরাবোপত ও মূল গায়েন চরিভ্ত্রে গাওয়৷ গানগুলি ও অখিল চরিত্রে 

আনয়ের জন্তে তিনি ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছেন। অন্যান্র ভূমিকায় উল্লেখযেগ্য 

অভিনয় করেছেন সুবীর সেনশর্ম, ম্বপন ঘোষ ও ফ্রুবজ্যোতি সেম । শঙ্করের 

ভূমিকায় সুব্রত ঘোষের অভিনয় অত্যন্ত দুর্বল। পরিচালকের এই বিশেষ 
চরিআটিব দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ আছে। [ চারুদত্ত ] 

আগরতলা ॥ আগরতলার সাম্প্রতিক নাট্য প্রতিযোগিতার অন্ততম বিচারক 

নাট)কার শচীন ভট্টাচার্য প্রযোজিত নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা “অভিনয় 

পত্রিকায় গ্রকাশের জন্ত পাঠিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতভাঙজন হয়েছেন। [সঃ] 

নিখিল ত্রিপুধা আস্তঃ অফিস ক্রীড়া ও বিনোদন সংস্থা আয়োজিত 'সপ্তম 
আস্তঃ অফিস নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল সাতই জানুয়।বীর সন্ধায়; 

সম।গু হল আঠারোই জনুয়ারীর রাতে পরার বিতরণের শেষে । স্থান ঃ 
অগগরবতল।র রবীন্দ্র শতবাধিকী ভবন। 

ত্রিপুব! সরকাবের আমন্ত্রণে নাট্য প্রতিযোগিতার বিচারক হয়ে সেখানে গিয়ে 

ভোঁটো বড়ে৷ নামী গ্নুনামী বু নাট্যদলের নিগ্গেশিকের সঙ্গে ভ্রিপুতার বর্তমান 
নাটযচেভনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন! করে এইটুকু বুঝেছি থে রূপম, নেপথ্য, 

আরাধনা, রূপরোপ, রঙজম। বূপায়ণ, ঘুরোয়া, তিয়াস, লিটিল ড্রাম গ্রুপ এর 
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মতে খ্যাতনাধ। নাটাসংস্থা থেকে শুরু করে বু অধ্য।ত নাটাসাস্থা যার! জরিপুরার 
নাট্যচর্চার ইতিহাসে একটার পয় একট! নোতুন ভাবধারার নাটক নঞ্চগ্থ করে 

জিপুরাঞ্ ব্যাপক নাটাচর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন, তৈরি করছেন অগ্ুণতি দর্শক, 
লাভ করেছেন ত্রিপুরার সংগ্কতিবান নাট্যামোদীর অকুঠ অভিননান তাদেরই 
নিদে শিক অভিনেতা এবং নেপথ্যের শিল্পীর! জড়িয়ে আছেন এই নাট প্রতিষোগি- 
তার সঙ্গে। একথা জোর দিরেই বল যেতে পারে যে মূদ্দি কেউ ত্রিপুরার বর্তমান 
নাটাচর্চার গতি প্রকৃতির রূপরেখা উপলব্ধি করতে চান তবে তাঁকে এই 
প্রতিযোগিতায় গ্রতিদিন উপস্থিত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেই হবে। 

প্রতিযোগিতার প্রথমদিনে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্ট রিক্রিয়েশান ক্লাব 
পরিবেশন করলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এপুষ্পক রথ” । নৈরাশ্ঠ উদ্বেগ 
যন্ত্রণ!র বাস্তব জগত থেকে মঞ্জখুশী আনন্দের এক কল্পনার জগতে সাময়িক 

পলায়নের নাটক। এই ন(টক পরিবেশন করে দর্শককে ভালে। লাগাবাব জন্ঠ 
যে চিন্তাশক্তির প্রয়োজন নাটানিদেশক সলিল দেব বর্মন সে পরীক্ষায় বেশ 

কিছুট1 উত্তীর্ণ ই হয়েছেন। এমনকি আলো এবং মঞ্চকেও তিনি সুম্দরঞাবে 
কাজে লাগিয়ে অনেক নাটমুহূর্ত স্থষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। সে তুলনায় 
আবহসঙ্গীত অতাস্ত দূর্বল। নাটকট্রির প্রধান আকর্ষণ শিল্পীদের দলগত 
অভিনম্ব। বিশেষ করে আবছুম সালাম মল্লিকের 'লোক্টি* চমৎকার চিভ্র- 
সষ্টি। মনে বাখবাব মত নুন্দর অভিনয় করেছেন রঞ্জিত ভৌমিক এবং শীত। 
রায়চৌধুরী এবং নির্দেশক স্বয়ং ৷ 

আটই আন্ুয়ারীর ন্ধা।য় কোট” এমপ্লয়িজ রিক্রেয়াশান ক্লাব গ্রযে।জিত 

অজিত গঙ্গোপাধা।য়ের অপরাধবোধেব নাটক থান! থেকে আসছি" দেখে 
পুবোপুরি নিরাশ হয়েছি । নাটক উপলব্ধি ভূমিকা বণ্টন মঞ্চ পরিকল্পানা, আলোক 
পরিক্পানা, সাজসজ্জা, রূপসজ্জা, সঙ্গীতের ব্যবহার, পরিমিতিবোধ, দলগত 
অভিনয়, সৌনা্ধ সি অর্থাৎ সবদিকেই নির্দেশক অপে!ক চক্রুবতরশব সঙ্জাগদৃষ্ি 
রাখা উচিত ছ্িল। অত্যন্ত ছুর্ধল এই প্রযেজন!র কয়েক জায়গার শোক 

চক্রবততাঁর অভিনয় মন্দ নয়। মঞ্চে তাঁকে দেখে বড়ো অসহাক্স বলে মনে হয়েছে। 

তৃতীয় রজনীতে পুর্তরিভাগ বিনোদন সংস্থার "এবং উদ্জ্রজিত' দেখে মন 

তৃপ্তিতে ভরেছে সেই সঙ্গে ভ্রিপুবার সবচেয়ে শক্তিশালী ন।টাসংস্থা “রূপম” এর 
জনপ্রিয় প্রয়োগ প্রধান স্থবোধ দেব সুচিন্তিত প্রয়োগনৈপুণা দেখে পূর্ণ প্রেক্ষা- 
গৃছের দর্শকের সঙ্গে আমিও মুগ্ধ হয়েছি! নাটক শুরুর মুহূর্ত থেকে আরদ্ত করে 
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শেষ মুহূর্তের যবনিকা নাঘবার আগে পর্যন্ত শক্তিমান শিল্পীদের ফ্বনবন্ত দলগত 
অভিনয় যে কি প্রচণ্ড অনুশীলনে সম্ভব হয়েছে সেট ভেবে অবাক হয়েছি। 

তবু বলবে মঞ্চ এবং আলোক পরিকল্পনায় এবং নাটকের গতি সঞ্চারে আরে! 

বেশী চিন্তশক্তির সেই সঙ্গে কল্পনাশক্ির পরিচয় দিয়ে নির্দেশক «এবং ইঞ্জ- 

জিত'কে সর্বাগ সন্দর প্রযোজনা] করে তৃলতে পারতেশ। ব্যক্তিগত অভিনয়ে 

যার! দর্শকমন অয় করেছেন তারা হলেন কমল রায়, শেলী মুখ। জু, রেখা 
ভট্টাচার্য ও সুবোধ দেে। শ্রীদের কঠম্বর, উচ্চারন, স্বর নিয়ন্ত্রণ, অভিবাক্তি, 

নাটা আজিকের ব্যবহার, চকিজ্রপোলন্ধি পরিমিতি বোধ এবং চরিব্রস্থত্ি অপূর্ব । 
মুক্তকে স্বীকার করছি “এবং ইন্্রজিত' পুর্তবিভাগ বিনে দন সংস্থার একটি 

উজ্ল প্রযোজন]। 

দশই জানুয়।রী সন্ধা।য়-_-এ. জি. অফিম-এর শিল্পীসদশ্তদের ছারা অভিনীত 

হল অন্ধকার থেকে আলোয়, কুৎসিত থেকে শুন্দারে, নরক থেকে স্বর্গে উত্ত- 
রণের নাটক লোকনাথ ভট্টাচার্যের “বাঘের চোখ'। অতীতের ধ্বংসতৃপের 

ওপর বর্তমানের এক সবুজ শুন্দর শ্বপ্নময় জগত তে! সকলেরই .কামা। নাটকটি 

কিন্তু ভূমিকা বপ্টনে পরিচালক দীপেন্দ্র দাসের ব্যর্থতার জন অনেক সম্ভাবনা 
নিয়ে শুরু হওয়া সত্বেও শেষ পর্যস্ত চূড়াস্ত ব্যর্থতারই এক ধ্বংসস্তূপে আশ্রয় 

নিতে বাধ্য হল। অতি দুর্বল অভিনেতা অভিনেত্রীর ভীড়েও ভারী হুজ্দর 

অভিনয় করে দর্শকের প্রশংস! কুড়িয়েছেন অরুনেন্দুবিকাশ রায় এবং শিবানী 

চৌধুরী | 

এই প্রতিযোগিতার একমাত্র পাওুলিপি নাটক স্থানীয় নাট্যকার গোপাল 
দের 'মুতের মিছিল' পরিবেশিত হুল বারোই জানুয়ারী সন্ধার । সকল নাটকের 

গভীরেই নাট্যকারের একটি তত্বগত দৃষ্টি সর্বদ। সঙ্জাগ থাকে । সম[লোচকের 

চোখ রসের চাইতে সেই দৃষ্টিকেই বেশী খু'জে বেড়ায়। বক্তবোর দিক থেকে 
এ নাটক কোন নোতৃন সিদ্ধাত্তের দিগন্ত উন্মোচন তো! করেই নি বরং শ্রমিক 

মালিকের অতি পুরোনে। সংঘর্ষের কথাই বলেছ অতান্ত সাদামাট।ভাবে। সুন্দর 

বাস্তবসম্মত সঙ্গীত আলো ও মঞ্চের ব্যবহার, চরিক্রান্যায়ী সাজসহ্জা, রূপসজ্জা 

এবং কয়েকটি ভূমিকায় কয়েকজন শিল্পীর নুন্দর অভিনয় সত্বেও বু চরিগ্রের 
মিছিলের নাটক স্তর মিছিল আদে। জমলে। না। নির্দেশক গোপাল দেও চূড়া 

বার্থ। পীণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলাাণী গুপ্তা, নলিনাক্ষ যুখোপাধ্যার এই ভিন 

জনের অভিনর়টুকু শুধু মনে রাখবার মত। , যাই হোক, মৌলিক নাটক সথি করে 
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তার প্রযোজনার জন্য নাটাকার নিদেশিক অভিনেত! গোপাল দে সাধুবাদ নিশ্চয়ই 
পাবেন। 

বারোই জানুয়ারী মহাকরণ বিনোদন সংস্থার নাটক বাদল মরকারের 

'বঙ্স ভপুরের রূপকথা+ যার নেপথ্য নিদে শ্রিনায় ছিলেন ভ্রিপুরার জনপ্রিয় নাটাসংস্থা 
গনেপথো+র নিদেশিক নিখিল ভট্টাচার্ধ, মঞ্চস্থ হল না। মঞ্চস্থ হল না তেরোই 

জান্গুয়ারীর সন্ধ্যার খান্ত ও জনসংভরণ বিনোদন সংস্থার নাটক রাধারমন ঘোষের 

“রণ দুন্দুভি* । 

ষষ্ঠ দিবসে শিল্প বিভাগ পরিবেশন করলেন আদর্শ-হীনেদের দ্বার লাঞ্ছিত 
এক ছিন্নমূল অসহায় পরিবারের জীবন কাহিনী জ্যোতৃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন।টক 

'মুছেও ষ। মোছেন।। নাটকের সমাঞ্চিতে আশার আলো দেখা গেলেও আমরা 

কিন্তু অতিম।জ্রায নিরাশ হয়েছি । শিল্প বিভাগের এই প্রযোজনার সবদিক দিয়েই 

অনেক বেশী অনুশীলনের প্রয়েজন ছিল। 

পনেরোই জানুয়ারীর সন্ধ্যায় শিক্ষা অধিকার নিবেদিত রামায়নের পট- 

ভূমিকায় বর্তমান সমাজ চেতনার নাটক রতন ঘোষের 'সীতাহরণ' উপস্থিত 
দশকের তৃথ দিয়েছে । নাটকের সর্বালীন সমন্বয় সাধনের কৃতিত্ব নির্দেশকের। 

দুর্বল এই নাটকেব গতি শ্ল হওয়া সত্বেও সেই সঙ্গে বনু ছুর্বল কুশীলবদের 
সঙ্গী করে শ'ক্রমান নির্দেশক শক্ত হালদাঁব শুধু অসংগ্য নাটামূহূর্তই ্যন্টি করেন 

নি, মঞ্চ আঙ্গিককে অত্তত ভাবে কাজে লাগিয়ে যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় 

দিয়েছেন । শাটক সুন্দর তাবে এগিয়েছে এবং দর্শকের মন ভরিয়ে দিয়েছে। 

এ নাটকের প্রধান সম্পদ নারী চবিভ্রের শিল্পীদের অনবদ্য অভিনয়। চিন্তা! মৈত্র 

এবং দ্কি চৌধুরী ক্রমশঃ তাদের প্রয়ে জন্ীয়তা উপলব্ধি কারয়ে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে 

ঈর্শকের মনে স্থায়ী আসন করে নিতে পেবেছেন । এ নাটকে ফোটোগ্রাফারের 

ভূমিকা যে শিল্পী অবতীর্ণ হয়ে কখনে। মঞ্চের ব।ইরে থেকে আবার কখনো 

মঞ্চে উঠে অসংখ] ফটে। তুলে দর্শকের কাছে যথেষ্ট বিরক্তির কারণ হয়ে দীাড়িয়ে- 

ভিলেন তাত পরিচয় কিন্তু পুস্তকার চরিত্রলিপি পড়ে জানা গেল না। 

যোলই জামুজারীর সন্ধ্যায় ও এন-জি-সি কর্ম কলাণ সমিতির শিল্লীবুন্দ 

মঞ্চস্থ করলেন প্রেমের কাছে দন্ত বিজ্ঞানের চূড়াস্ত আত্মসমর্পণের নাটক বতন 

ঘোষের 'ফেরা”। বলিষ্ঠ বন্তবোর এই নাটকের গুরুতেই শুচিন্তিত সঙ্গীত- 

আলো এবং চমৎকার মঞ্চ পরি কল্পন। দেখে আশ হয়েছিল৷ মঞ্চে আরো অভিনব 

কিছু দ্নেখ। যাবে । বিস্ক নাটক যতো এগোতে আরস্ত করেছে ততই ধীরে ধীরে 
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সে আশ! ষয়ীচিকার রূপ নিতে নিতে এক লময় দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। কেবঙ্গ 

মাত্র ঝৌপলের সাহাষে। মুহুর্তের জন্ত দর্শককে চমংকৃত কবা যায় বটে কিন্তু সেট? 
একান্তই সময়িক । নাটকের প্রধান জিনিস শিলীদের পুন্দর দলগত অভিনন্ ৷ 

এ নাটকের প্রতিটি ছরিন্ত্র শিল্পীই আডডষ্ট । 

আস্তঃ অফিস নাটক প্রতিযোগিতার সমাপ্তি দিবসে শিক্ষা বিনোদন সংস্থা, 

ধোরাই কর্তৃক পরিবেশিত হুল নাটা]কার তমাল দ্লাসের নাটক 'বপ্রুসস্তবা' । অতি 

কষ্টকলিত এই নাটকের ছূর্বল সংলাপ দুর্বল অভিনেতৃবর্গে চূড়াস্ত বার্থতার জন্তু 

প্রথম থেকে শেষ পর্ধস্ত ক্লান্তির উদ্রেক করে দর্শকের চূড়ান্ত বিরক্তির কারণ হয়। 
সর্বদেশের সর্বকালের নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক দর্শক। কিন্ধ যেহেতু এট! 

ন।টা প্রতিযোগিতা তাই প্রতিযোগিতার শেষে নির্দিষ্ট বিচারকদের বিচারের কল 

ঘোধষিত হল। শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কারগুলি পেয়েছেন -_ প্রযোজনা! ১ম--"এবং 

ইন্দ্রজৎ”। ২য়- পসীতা হবণ”। ৩য়-_প্পুষ্পক রথ”। নির্দেশনা--শ্রীন্থবোধ 
দে ( পৃর্ত বিভাগ )। অভিনেতা ১ম-_শ্রীন্মবোধ দে (পূর্ত বিভাগ )। ২য়-- 
শ্রীনলিনা ক্ষ মুখাজ্জা (হেল্থ )। অভিনেত্রী ১ম--শ্ীমতি রেখা ভট্টাচার্য (পূর্ত 
বিভাগ )। ২য়_দীন্তি চৌধুরী (শিক্ষা অধিকার )। সহ অভিনেতা ১ম-_ 

শ্রীম বুদ সালাম মল্লিক কো অপারেটিভ)। ২র -শ্রীকমলরায় (পূর্ত 
বিভ।গ)। সহ অভিনেত্রী ৯ম-শ্রীমতি রীন! ব্যানাজা (হেল্থ, )। ২য়-_ 
শ্রীমতী কল্যাণী দত্বগুধ (হেল্ধ,)। আলোক সম্পাত- ্রীহরিপদ দাস € ও. 

এন জি. সি.)। মঞ্চসঙ্জা--শ্রীসলিল দেববর্মন ( কো অপারেটিড )। সঙ্গীত 
পরিচালনা-_ শারঞজজিত ঘে।ষ ( শিক্ষা অধিকার )। বূপসজ্জা--শ্রীনরেশ পোঙ্গার 
( শিক্ষা অধিকার )। 

বিচারক ধারা উপস্থিত ছিলেন তার]! বিচার ষ।তে ন্যায় বিচার হয় তার 

অন্য নিশ্চই যথেষ্ট যত্ব নিয়েছেন তবু নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে চাই *কর্ম- 
কর্তাদের ভ্রান্ত পদ্ধতি আব ঝক্ছি উত্তট বিধির অগ্ত বিচার ব্যবস্থা অতাস্ত 

ক্রুটিপূর্ণ । বছ “গা প্রতিষেগী ধাব শিকার হত বাধ্য। এর ওপর কর্ম- 
ক৩1দের সব ঝাপারে অকারণ গোপনীয়ত। অবলম্বন এবং শুস্থ প্রতিযোগিতা 
সম্পর্কে গ্রতিষেগী সংস্বাদের মেই সে দর্শকের একাংশকে ক্রমশঃ হতাশ করছে। 

সবষ্ঠু বিচারের জগ্য আস্ত প্রয়োজন বিচার বাবস্থার আমূল পরিধত'ন সেই সঙ্গে 
কর্মকত1দের চিন্তাশক্তির প্রাসারতা এবং বৈজঞানি ক-নুলভ দৃ'্টিভজী । 

আস্তজিকভাবে ভ্রিপুতার নাটাআন্দোলনের সর্বাঙগীন উন্নতি কামন! করেই 
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প্রশ্ন করব--.ফেন বঙ্লা ভাষার ধেশ ত্রিপুরায় বাঙলা নাটক কৃষি হচ্ছেন? 

ব্রিগুরার নাটাজগতে তে! শিক্ষিত লোকের অভাব নেই। তবে কেন রূপম, 
নেপথোর মতো শক্তিশালী সংস্থা থেকে শুরু করে অতিহূর্বল নাটাসংস্থাটিও 

ছাপা নাটকের জগ্ত কোলকাতার দিকে তাকিয়ে বসে থাকবে? শুধুমাত্র মুতের 

মিছিলের মত নাটক ছাড়! কি সেখানে কোন জীবস্ত নাটকের জন্প হবেনা? 

অনেক কৃতি নির্দেশক থাকা সত্বেও শক্তিশালী অন্ধিনেতা অভিনেম্ত্রীর সংখ্যা 

সেখানে এতো কম কেন? কেন তারা অসংখা সফল শিল্পী তৈহী করতে 

পারছেন না? ফেন শতকরা পচানব্বই জন অভিনেত৷ অভিনেত্রীর বিকৃত 
উচ্চারণ বিচারক-সমালোচকের বিরক্তি উদ্রেক করবে? অভিনেতা-অভি- 

নেত্রী তৈরীর কাজে ব্যর্থ হলে, কৃতী নির্দেশকদেরও কিস্তু একদিন আসামীর 

কাঠগড়ায় ঈড়াতে হবে। 

মঞ্চ সঙ্জার ব্যাপারে মৌলিক চিন্তাধারা থাকা সত্বেও কেন প্রয়োগ প্রধানরা 
মঞ্চকে স্বল্প বায়ে প্রতীকধর্মণ অথচ সহ্ঞ্জ বোধা করে তৃলতে পারছেন না? প্রায় 

প্রতিটি প্রযোজনার রূপসজ্জা, সাজসজ্জা, আলোকসম্পাত, আবহসঙগীত, ঞ্ব্- 
প্রন্মেপণ এতো! লিয়মানের হবে কেন? জটিল নাটকের রস গ্রহণ করবার মত 

বোচ্ধ! দর্শফের সংখা যখন প্রায় যোল লক্ষ অধিব।সীর দেশ ব্রিপুরায় যথেষ্টই 

রয়েছে--তখন ফাঁকি শবটিকে নির্ব।সনে পাঠিয়ে যে কোন একটি গ্রযোজনাব 

সঙে যুক্ত সবাই যদি একজেট হয়ে একটা সু সমাধানের প্রচেষ্টা করেন তাহলে 

আমার দৃঢ় ধারণ! তারা অসম্ভবকেও সম্ভব করতে সক্ষম হবেন । 

[ উপরোক্ত নাটা প্রতিযোগিতা! সম্পর্কে আমাদের স্থানীয় সংবাদদাতা দেবব্রত 

বন্দো।পাধ্যায়ের মন্তবা ই পুরস্কার থেকে নাটাক্রদের বঞ্চিত করার কারণ কি? 

স্থানীয় নাটাকারব! নিশ্চকক এতে উৎসাহ পেতেন। পুরস্কার বণ্টনেও কিছু 
অসামগুশ্যের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেমন মূল চরিস্্রাভিনেত্রীকে 

দেওয়। হল সহ-অভিলেত্ত্রীব দ্বিতীয় পুরস্কার! ---সম্পাঞ্ক ] 

চাসনালা খনি দুর্গতদ্ধের সাহাব্যার্থে “নেপথ।” গোষ্ঠী ৩১ শে আনুয়।রী 

বাদল সরকারের প৭ল্ল ৪পুবের রূপকথা” মঞ্চস্থ করলেন রবীন্দ্র শতবাধিকী ভবনে । 

এটি এদের তৃতীয় প্রযে। জনা । প্রথম হ'টি প্রযোজনার (“কবি কাহিনী” ও 

প্জ্বীবন তধন” ) প্রবেশ পত্র থেকে আ'দায়ীকত অর্থও ওরা শিক্ষক কল্যাণ 

তহবিলে দন করেছিলেন । এই জাতীয় মহৎ প্রচেষ্টার জন্তু ধে নাটক, সেখানে 

নাটকের সফলতার €ইতেও টিকিট বি্রীর সফলতাই বিশেষ ভবে কাঁধা এবং 
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পরিপূর্ণ প্রেক্ষ।গৃহ সে আশা পূর্ণ ও করেছে। 

নাটক্রে আলোচনার প্রথমেই পরিচালকের প্রশংসা করতে হয় চরিজ্ঞ 

বণ্টনের জন্তু; প্রতিটি চরিভ্রের প্রবেশেই আমরা বুঝতে পেরেছি এটি কি জাতীয় 
চরিক্র। ২1১ জায়গায় নাটকের গতিহীনতা ও কয়েকজন অভিনেতার উচ্চারণ” 

গত ত্রুটি বদ দিলে নাটকটি নুপ্রযোজিত। অভিনয়ে নিখিল ভষ্টাচার্খা ও 

রণজিৎ ভৌমিক মুম্দিয়ানার পরিচয় রেখেছেন । শুক্লা চৌধুরীর অভিনয়ে 
আবেগ ম্মাছে, মুখা বহনে তার প্রকাশও আছে কিন্তু আড়ষ্টত৷ অভিনয়কে প্রায়ই 

কৃত্রিষত। দোষে দুষ্ট করেছে। একই দোষে দুষ্ট মাখনলাল চক্রবতীঁ ও কমল 

মজুমদার । তবে শ্রীমতী চৌধুরী সম্ভাবনাময়ী। নাটকের প্রয়োজন অস্থায়ী 
অনিনয় করেছেন সুবীর পাস, বিধায়ক জন্কর চৌধুরী, দীপক শুট্রাচার্) ও 

শমিল! দেববর্মন । অজয় নন্দী দর্শকের গুচুর হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। 

রূপসজ্জ। ও অলোক সম্পাত প্রশংসনীয় । মঞ্চঙ্জ। ক্রটিপূর্ণ। এই সংস্থার 
ক1ছে ভবিষ্ততে আরও সফল প্রযো জনার আশ রাখি। 

চাসন।ল] খন্ছূর্গ তদের সাহাষ্যার্থে পশ্চিম জিপুরা জেলা প্রশালন কর্্দচারী 
বিশোদন সংস্থা ১* ফেব্রুয়াপী রবীন্দ্র ভবনে মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত প্মহ!রাজ নন্দকুমার” 

মঞ্চস্থ করেন। এটি এদের প্রথম প্রযেজন1। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন 

সৌমেন্ু সাদ দাস, গোপীবল্পভ ভৌমিক, জ্যোতিগ্রসাদ জেনগুগ্ত, হিরন 
সিন্হা, অনিল কান্তি বিশ্বাস, দীনেশ চন্দ্র দাস, অগ্রন চক্রবস্তাঁ, শুকৃষার 

দেবনাথ, শৈলেশ দাস বিশ্বাস, রাধিক। রঞ্জন দেবনাথ, শটীন্দ্র চন্দ্র লম্কর, তেজেজ 
কুমাব চন্দ, গ্রবোধ রায় চৌধুরী, নেপ।ল চন্দ্র দে, নারায়ন আচার্য, বন! সেন, 

শ্রুতনীত্ি দেবচৌধুরী, মীরা চক্রবর্তাঁ, গোপা সেনগুপ্ত ও তলা! ভট্টাচার্ধ্য। এই 

উপলক্ষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী শিখ। মুখার্জা 
রবীন্দ্র শতব।ধিকী ভবনে গত ৮ই ডিসেম্বর থেকে ১৩ই ডিসেম্বর স্থানীয় 

সাংস্কৃতিক সংস্থা! পরজম” শরৎ জন্ম শতবাধিকী উপঙক্ষে শরৎ নাট্যমেলার 
আয়োজন করেন। বিভিন্ন দিনে অংশ নেন স্থানীয় ন।টা সংস্থ! “গজম” ( তবঘূরে 
শ্রীঙ্চান্ত ), প্রবীন্দ্র পরিষদ” ( মহেশ ), পতিয়াস” (বিজয়), সি. এ. পি. টি. 

(লোকয।জ্ ) এবং লিগ ড্রামা গ্রুপ ( যোড়লী )। 

নিখিল জিপুঝ] যাত্র। শিল্পী সংসদ আয়োজিত প্রায় ১ মাস ব্যাপী গ্রথম 

বস্বিকী যাত্রা সম্মেলনে যাজ্জের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ২৬টি দল অংশগ্রহণ 

করে। এই সম্মেপনের উদ্বোধন করেন রাষ্্রযন্ত্রী শৈলেশ চত্তর সোখ। প্রথমে 



১৭৬৮ অন্িনয় 

রবী শতবাধিকী ভবনে ও পরে ছুর্গাবাড়ী রঙ্গমঞ্চে এই সশ্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । 
ধর্ঈণগর নাট্য সংস্থার “পাগল ঠাকুর” আগরতলা এ]ামচার যাত্রাপার্টির "সামসের 
গাঙ্জী” এবং সৌখিন যাত্রাপা্টির (আগরতল! ) "রাজা দেবীদাস” দর্শকদের 
প্রশংসা অর্ধাণ করে। [ দেবব্রত বন্দোপাধ্যায়] 

ভুবনেশ্বর ॥ গত ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বব স্থানীয় রধীন্দ্রণ্ডুপে ্রনেশশ! থিয়েটার 

গ্রুপ” একটি নাট্যোৎলবের আয়োজন কবেছিলেনন পঃ বাংলার “হুগলী 
ডরাম!টিক ক্লাব? এবং স্থানীর সংস্থা 'উত্তরপুরুষ' দুদিনে চারটি নাটক পবিবেশন 

করেন। মির্জা মহম্মদ আলীর পরিচালনায় অভিনীত হয়--এণ্টনী কবিয়াল, 

কাবুলীওয়ালা ও শাঘ্তি। মির্জা মহম্মদ আলীর বলিষ্ঠ অভিনয় এখানকার 
মানুষ অনেঞ্দিন মনে রাখবে। অসীম বন্ুর পরিচালনায় অভিনীত হয় একটি 

ওড়য় নাটক-- প্ছুইটি সুর্য দ্ধ ফুলকু নেই”। এর রচয়িতা তরুণ 

নাটাকার বিজয় মিশ্র । আশ! নিরাশায় দে(তুল/মান মানুষ কি চায় এবং কি 

পায় এই মূল বক্তব্যকে রাজ ও রাণী এই ছুটি মাত্র চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্রেখটির 
কায়দায় মঞ্চে উপস্থাপন! করা হয়েছে । বনু অভিনীত ও পুরস্কৃত এই নাটকটি 
আরেকবাব সবাব অভিনন্দন আদায় ক'রে নেয়। 

১৪ ডিসেম্বর সকালে একটি সেমিনাবের ব্যবস্থা হয় । এর প্রধান বক্তারা 

ছিলেন গ্রফেদর (শ্রীমতী) প্রভাত নলিনী দাস, ধীপেশ দাস, বিজয় মিশ্র, 

গোবিন্দ প্রসাদ গপ্ত। প্রমুখ । সেমিনারে আলোচিত ও গৃহীত প্রন্তাবসমূহ £-_ 
স্থানীয় সঙ্গীত নাটক আকাডেমীতে যে সংক্ষি্ড (১ যাস) পঠনস্কচীর ব্যবস্থা 

আছে তা নাটকের ০0101165 817 এর পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। আগত 

এবং প্রত্যরিত ফল পাবার জন্য নিয়লিখিও পদক্ষেপগুলি রাজ্য সরকারের 

বিবেচিত হুওয়। উচিত-_ (১) ইংরেজী ছাডাও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় উডিয়া 

নাটর্কের অনুবাদ যার ফলে এই সব নটকের গুণা্ডণ সারা দেশ সুচার 

ভবে বিচার করতে পারে । (২) সত্যিকারের ভালে! নাটক নির্ধারণ ও পুংস্কৃত 

করার জন্ত রাঞ্জোর বিভিন্ন প্রান্তে (অন্ততঃ চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্র) বাৎসরিক 

বা যক্সাধি* পর্ধায়ে নিক্মিত ভাব নাটা প্রতিযোগিতার বাবস্থা যাতে এই 

উৎসবগুলিব হারা অভিনযর-কল।র শিক্ষার্থীরা জনসাধারণের সামনে নিজেদের 

অভিনম্থ কল প্রদর্শনের সুধে।গ পায় । (৩) নিয়মিত ভাবে লোকধর্মী নাটক, 

হাস্র ইতাছি অফ্তিলয় করার উপযুক্ত মঞ্চ ( কম পক্ষে চারটি আঞ্চলিক কেন্্র) 

সরকার কৃক্ক গ্রভিষ্ঠা--এর জন্য চারদিকে দর্শক-বেডিত (কম করে এক হাঞ্জার) 
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একটি বড় প্লাট্করম তৈরী করা। (৪) ভূহনেশ্বরের একমাত্র পাহলিক হখ 
রবীন্মণ্ডপকে আধুনিক এবং উন্নততর যন্্রপ।তির দ্বারা স্বরংসম্পূর্ণ করা--যাতে 
সররকম নাটক, ব্যালে, যাত্রা! ইতারি দ্বচ্ছন্দে অভিনয় করা যার। 

(৫) সরকারী সহাষে। একটি নাট|দল গড়ে তোলা এবং অল্টান্থ রাঞজোর মধ্যে, 
প্রয়েজন বোধে বিদেশের সাথেও, ওই ধরণের দলের আধান-প্রদানকে উৎসাহ 

দান_ যার ফলে শিল্পীরা এক অপরকে জানবেন ও তীদের সহজাত অভিনয় 

কলাকে আরও সুদৃঢ় করতে পারবেন । এইভাবে একটি সাংস্কৃতিক ষোগস্থজ 

গড়ে উঠবে এবং জাতীয় সংহুতিকে সুদৃঢ় করতে সহাষা করবে। 

সেমিনারে আলোচিত জরুরী সমস্তাবলী £-- (ক) ১৯৫৫ সাল থেকে 

নাট)আন্দোলনের ফলে যে আধুনিক উড়িয়া নাটিকের জন্ম তা স্থানীয় দর্শক 
সমাজের কাছে ততখানি অনঙরনীর নয় কেন? (খ) পাশ্চাত্যের তুলনা 

ভারতীঞ্গ অনসংখার একটি বড় অংশ নাটা-শিল্পে জড়িত থেকেও আজ কেন 

এই দেন্য দশা? (গ) আধুনিক সুক্ষ শিল্পের সাথে লোকধম নাটক, খাত্রা, 

পালাগান ইত্যাদির তুলন। এবং গ্োষ গণ -তুলনামূলক জনপ্রিয়তা ও উন্নতির 
জন্য ভখিষ্যুৎ কর্মপন্থা । (ঘৰ) সমাজের কাছে নাটা ও পলা-রচক্লিতার ভূমিক। ও 

দায়িত্ব কি? (উ. ট্রাডিশান্তাল এবং প্রগতিশীল আধুনিক/এবসার্ড ফরম 
উভয়েবই পাশাপাশি দ্রুত উন্নতির অগ্ঠ কি দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া! প্রয়োজন । 
এর সাথে উড়িস্তার অতি গ্রচলিত যা, পালাগান, লোকসংগীত ইত্যাদিতেও 

কিভাবে উন্নতি সাধন করা ঘায়। [ সংলাধদাতা ] 

পাটনা ॥ পাটনায় নাটাকর বিরোধী সভা । 
২১-১১-৭৫ তারিখে 'বিদ্রোহী”র অরুণ পালিতের প্রচেষ্টায় নাটাকমীঁদের 

একটি সভায় বিহারে নাটক অভিনয় করার ওপর থেকে কর উঠিয়ে সংস্কৃতি 

ক্ষেত্রে সুস্থ পগ্গিবেশ গড়ে তোলার হ্বপক্ষে ফন্ত ঘটক ( চতুরঙ্গ) ও অরুণ পালিত 

ক্তিপূর্ণ ও জে রালো বক্তব্য রাখেন। দিলীপ সরখেল (প্রবাসী) বললেন করের 
অযৌস্তি+তা স্থন্ধে একটি সর্যসম্ম ওক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 

[তো বিছ।র সরকাবক্টেও নাটা প্রযোজনার ওপর থেকে প্রমেদকর প্রত্যাহারের 
অনুরেধ করা হয়। সভায় পটিনার চতুর, বিদ্রোহী, পিল্লী সমিতি. ধুমকেতু, 
অপরিচিত, হিএম, ঝংকার, নবরগ্ধ, কলাসঙ্জম, নীলকমল কলা পরিষদ এবং 
আরও কয়েকটি সংস্থর্জিপ্রতিনিধিয়া উপস্থিত ছিলেন । একটি সাধারণ নাট-সক 
প্রস্তত করার ঝ্/াপারেও আলোচনা করা হয়। গৃহীত প্রস্তাবটি নিয়ে বিহারের 
[খামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা খরার লিদ্ধান্ত গৃহীত ছ্ছ? 



"সখখও গতির 

গদ্বরাজের থা (শচীন ভট্টাচার্য ) পাটনার 'বিজোহী' ওহীর ভবনে কালী 
ঘোষের পরিচালনাধ দাইঝটি পড়িবেশন করে ১৫ ডিসেম্বর । একারবর্তাঁ পরিকর । 
ডাঁঙন। আবার মিকন। এই গল্পের বিষয় । সবগুলো! চরিত্রে আভিনয় 

করার সমান পুখোগ নেই । তবুও বিজ্রোহীর ধক্ষ পিলীরা ব্যক্তিগত নৈধুণো 
সেই প্রাপ্ত শুধযোগের অন্বাধহার করেছে। তা সত্বেও ফোথাগ্গ ধেন একটা 

আগ্রতাক্ষ বাধার দেয়াল শিল্পীদের সঙ্ববন্ধ অভিনয়েকস্তরায় হয়ে জীড়িরেছিল। 
নারী চিত্র ছুই অন্ভিনেত্রী ক]জল ঘে।ব ও শিপ্রা সাহ! নিপুণ শিল্পী । মহল! 

খুব বেশী ন! হওয়ায় পুরুষ ও মহিল। চরিজ্রে নাটকীয় সমন্বয়ে ঘাটতি লক্ষা কর! 
গেছে। গ্রুপ থিছেটার আন্দোলনের শরিক দলগুলে! বাইরের মছিল! অভিনেত্রীর 
সাহায্য নেয় প্রতণতা ত্যাগ করুন। খ্ভিনয়ে রখীন পালিত, কালী যোঘ, 

গৌরা রায়, শ্বামল ব্যানাজা শিবাজী চ্যাটাজা সিজের নিের ভূমি কায চমৎকার 
নৈগুণোর ছাপ রাখতে সমর্থ হয়েছে। আলো, শব ও মঞ্চ পরিকল্পনায় আরও 

মৌলিক ও স্বপ্চ চিন্তাধার/র অবকাশ রয়েছে। অন্তান্ত ভূমিকার শিল্পীরা হলো 
দিলীপ সেনগুণচ, গ্রীতিশ চাাটাজাঁ, শুভাশীষ ঘোষ, প্রদীপ ভট্টাচার্য, অলোক 
তরফদার, অরুণ মগুল, অমর চক্রব্র্ণ ও অসিত চক্রবর্তৃ। 

শিল্পী সমিতির পূর্ণাঙ্গ নাটা প্লিতিযোগিতা ॥ ডিসেম্বর প্রতীক্ষার মাস। 
শীতের জমাট আসর তখন । থেলা-ধূলো, গ ন, বাজনা, নাটক এবং বিভিন্ন 

কনফারেক্গা এই মাসেই হয়। ভারতের সর্বজ্জ একই চেহারা ডিসেম্বরের । 

পাটনাতেও অ।মর। গত কিছু দিনের শীতে অনেকর্ুলে! বড় বড় ব্যাপার দেখেছি। 

এ]াটি-ফ্সিষ্ট 0) কনফাবেন্স, সেপ্টুণল স্কুল গার্লস মীট, সর্বভারতীয় স্ব,ল 
খেল।-ধৃূলো, পরপর নাটক, তারপরে আসছে ক্রিকেট ৷ এ সবের জন্ভে পাটন।- 

বাসী হিসেবে আমর! আনন্দিত। 
৭ কিন্তু যে সমাবোছের জগ্টে'পাটনার বাঙাগীর। বস্তুতঃ অধীর আগ্রহ নিয়ে 

গ্রতীক্ষাব দিন গোনেন তা ছলে! "শিল্পী সমিতি আয়োজিত পুর্ণাজ নাট্য গ্রতি- 
যোগিতা বনাতে গেলে অল্ল ইন্ষিণায় এমন একট! যোঁধি ও আনন্রলাডের 

'্ধোগ পাটশাবাসীদের কমই জোটে। গত আগষ্ট '৭৫ ওর প্রলয়কাণী বস্তার 

দুঃস্বপ্ন এখনও আমাদের মনে তাজ।। সেই অন্তিদ্ের গড়াইয়ের কথা স্হবণের 

ফানভাসে ভীষণ জলস্ত। কয়েক মাসের ব্যবখ।ন হলেও “কি হখে? কি হবে, 
এমরী একট? ক ছিল সবার খলে। অবশ্ঠ শিল্পী সমিতিক ভুশীল ব্যান।জাঁকে 

দেখেছিক।ম উ্চণ্ড আশাবাদী এবং সেই আশার ধারাব্হি- 
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কার বাপ এবারের ৮ম বার্ধিক দাট্য গ্রতিষোগিত। ৷ সাবাস শিল্পী সির! 
২ ৫শ ডিলের সন্ধার বস্তার জলে ১, দিন ডুবে থাড রী ধনের 

হতগ্রী চেহারার তখন 'ছন্তরূপ। দর্শকদের . মুখের উঞ্জলতায় সাটাগ্রীতির 
আলপন।।; মঞ্চে প্রধান ঘক্তা নাট্যকার চিগজীন দাস, প্রধান অতিথি ধৈদ্থানা 
হু, উত্থোধক প্রখ্যাত হিন্দী সাহিতাক _হুংসকুষার তিওয়ারী, ল।পতি 

রাষলক্ষণ সিং যাদব ও সমিতির স্থায়ী সঙ্ভাপতি দীপেন্নাথ। সরফার। গুরু 

হবার কিছুক্ষণেক মধ্যেই আলে! নিবল । সমগ্র ফঞ্চল জুড়েই অদ্ধকাঁর। তার 

মধ্যেই মোমবাতির আলোক সা চলল । আলো! এলো। অয্াঞ্চণের মধোই 
কিন্ত আবার দিতে গেল। কোথায় ঘেন শুর কেটে গেল। বক্তাদের রে 

অপ্রতাক্ষ ভাবে বুঝি তারই রেশ। 

শেষ পর্যন্ত আলে এল+ নাটকপ্তর হছলে!। দল শিলচরের। নাম 

পনটুকের*। নাটক ২ এই দশকের মঞ্চ (রতন ঘোষ )। পরিচালক বলাই 
চৌধুরী নিয়বিত্ত পরিবারের অবক্ষয়, আশা, আকাথ্ধা, হতাশা! এসব নিয়েই 

নাটক। দলগত কাজ পরিস্কার। ছিমছাম মঞ্চ, সু আলো ও সঙ্গীতের 

বাঝহ!র সব মিলিয়ে হারর্য পরিবেশ তৈরী করেছিল। সকলের অভিনয়ই 

মোটামুটি । তবে মন কাড়ার মতো! দর্শনীয় অভিনয় করেছেন মা'র চরিত্রে 
শ্রীমতী ছেন। চন্দ । তাঁর আবেগ, বেদনার নিরুচ্চার অভিব্যজি মর্মম্পর্প্য । 

বিশেষ করে কারার একটি দৃষ্ধে তার অভিনয় চরিজ্জরের সঙ্গে একাত্বতার নিদর্শন 

হয়ে পাটনার দর্শকদের অনেকদিন মনে থাকবে।_ বারবার চা” 'খাবার' 

ইতি কথাগুলো পরিচালক ইচ্ছে করলেই কমাতে পরতেন। তাহলে 

শ্রীমতী চন্দের অভিনয় আরও আকর্ষণীয় হতে পারত। মহাদেব বণিক ও 

বিপ্রষ দত্ত উল্লেশযোগা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । 

২য় দিনের নাটক “তপস্থী ও তরক্বিনী' ৷ বছ পঠিত ও বিতক্তি। বুদ্ধদেব বন্গুর 

জোখ। «ই কাবা নাটকটি আলোড়ন হৃষ্টি ঝরেছিল অন্গীলার কারণে। সেই 

সকেও স্থান এট। নয় । তবে এই কাথা নারুক পরিবেশনায় কুটির ক্লাস, 

ঘলটিং পেশদাবী দৃরিভ্িত ছাপই ল্পষ্ট। কবিতা অংশ এক এক জারগ!র 

চমৎকার । কিন্ত ঝা ও অঙ্িন!ট কী স্পর্শ নিলে ত1 যেন এক সম্পূর্ণ ব্যবসছ্থিক 

ব্যাপার হয়ে দড়ির ছল 1 

বল্গ পু রঃ পুপকথা? আ অভিনীত ছার্লির নাটক । রঙ বাগ সরকারের । 
পরিবেশন করেছেন চুর | পাটনা)।, পরিালনাকজ খলঙ কর) দর্শকদের 



১শখ২ জাড়িপযা 

অনাবিল আনজ্ছ দান করার অন্তে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়ে নিটে!ল নাটক উপহার 
ফিছেছেন প্টতুয়ল'। চধৎকার যঞ্চ পরিকষ্টান! বিলোদ সিং-এর । ৩০৭২ রছরের 
পুরান বাড়ীর বিশ্বাসযে।গা রূপ শিলীর পাঁরদথিতার ঈর্শগদের বল্পনায় স্পষ্ট হয়ে 

উঠেছে। এই পরিবেশকে মুখর ঝরেছেম শিল্পীরা । মূল চরিজে বরুণ সরকার 

সাবলীলগাবে চরিজ্রের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছেন। অনবদ্য চরিন্্র স্ছ্থি করেছেন 
রতদ সরকার । চলায়, বলার, ভাবে ভঙ্গীতে তিনি এক কথায় চমৎকার ফন্তু 

ঘটকের মিঃ হালদার এ যাবৎ অভিনীত তার শ্রেষ্ঠ চরিজ্র চিত্তরণ । প্রদোষ ঘেযও 

ুমার। অন্যান্য ভূমিকায় অসি বাগচী, হিমল মতিলাল, দেবু দস, রাস্ু 

সেনগথধ তদের ষে।গ্যত! দেখিয়েছেন । নন্দিতা মুখাজ ও চশ্্রলেখা মুখাজ 
যথাযথ । নন্দিতা মুখাজর প্রথম মঞ্চে অগমন। তার ভবিষ্যত উজ্জল । 
অ!লোয় দীপন্র দাশগুু ও নুহদ ঘে।ষ তাদের সোচ্চার উপস্থিতি গ্রম।ণ 

করেছেন। ২৫শে ডিসেম্বর “ম্বপ্র যেথায় তলিয়ে যায়' ( পাওুলিপি ) অভিনীত 

ইলো। পাটনার 'বস্কাগ গোষ্ঠী এ নাটক পারবেশন করেছেন। নাটকটির 

সম্পর্কে আগে আলোচনা করেছি বলে বিস্তারিত কিছু লিখব না। ডুবে 
নিষ্ধিধায় বলা যায যে এবারের প্রষে (জনা অনেক উন্নত। 

গোলাপ ফাটার মৃতু)? করলেন পাটন|রই অন্ট একটি দল “অপরিচিত । 
এটিও পুর্বে আলোচিচ । বর্তমান অঁভিনয়েও উল্লেখ কোন পরিবর্তন দেখ! 

গেল না। 

২৭ তারিখের পাগুলিপি ন।টক 'যুগেব কডচা'। লেখক সুধীর চাটা 
প্রযোজনায় 'মঞ্চ্র' ক।চরাপাড়া। পরিচালনায়, পরিবেশনায়, অভিনয়ে উল্লেখ্য 

কিছুই মেই। ব্যতিক্রঘ মামার ভূমিকাভিনেতার অভিনয় । কমিক টাইপ 

হৃতিতে তিনি অতি নাটকীয়তায় গুশ্রয়ে দর্শক হাসাতে সমর্থ হয়েছেন ।.. সংস্থ'র 

পরিচালকদের একটা অনুরোধ--প্রস্ততি ছাড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন 

না। আজকের দর্শকর] খুবই মনোযোগী ও সচেতন। এলোপাথাড়ি গিমক্ 

ও স্রটপূর্ণ আলোর যাছুতে তাদের ভোলান যায় না। 'মঞ্চগ্রী' প্রচেষ্টার 

আস্করিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই এ ঝথা জানলাম 

প্রতিযোগিতার ৭ম দিনে বেশ আড়ষ্ট হয়ে হলে গিয়েছিলাম । হিখা নেই 

যলতে যে 'জীবন তখন” পরিবেশন করে “আর্ক ধিয়েটার, ( ছুর্গপুর ) সমস্ত ভিধা 
দুর করে বব । নাট্যকার গোপাল ছে: দর্শকদের আবেগ-মভূতিতে পরিতৃপ্ত 

করতে হলে নাটক ও নাট পরিচালকের জুন্দর, পরিকল্পনার প্রয়ে!জন হয়। 



গভিনত ১গনু৩ 

'আর লু-অভিনয় তাতে প্রাণ সঞ্চার করে। এই নাটকের পরিচালনায় শান্ধি 
চাট যে মুন্দীয়।নার পরিচয় দিয়েছেন তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন অভি, 

নেতারা । প্রায় সকল চতিত্রই সুষ্ঠু অভিনয়ের গুণে মর্মপ্পর্শ হয়ে উঠেছিল। 
অভিটোরিয়ামে বারবার হাততালির তুফান সেই উল্লাসকেই প্রকট করছিল। 
জীবন-এর ভূমিকার দিলীপ কুমার বন্থু চমতকার। চরিঞটির হুঃখ-বেদন। দিলীপের 
অভিশয়ে নিশধুত রূপ পেয়েছে। 'সনাতপ? হয়েছেন পরিচালক শাস্তি চ্যাটাজা। 

তিনিও আবেগধম্ চরিত্র চিত্রণে আসর মাৎ কবেছেন। অস্ধান্ত চরিভ্রগুলিও 

স্থবঅভিশীত। মহিলা চরিজ্রের “ঝুমা? সেজজেছেন রূপালী মুক্ত্রী। ছোট্ট অবকাশেই 
তিনি গভীর দ।গ কাটতে সমর্থ হয়েছেন। 'লিলি'র ভূমিকায় ঞ্বা রায় সর্ব 
সমান তালে অভিনয় করতে পারেন্নি। আলোর কাজের এমন ন্ুষম ব্যবহার 

প|টনাও দর্শকদের বহুকাল মনে খকবে। সঙ্গীত ন।টকের গতিকে বেগবান 
করেছে। 

৮ম দিনের নাটক সত্য বন্দে)াপাধ্যায়ের “এরাও মানুষ । পঙ্গুর জীবনের 

দুঃখ বেন! প্রেম এসব নিয়ে নাটক। আজকের দিনেও কি এধরণের বিষয়বস্ত 

নিয়ে নাটক করা উচিত” কেমন যেন চড়া রে অভিনয়ের ঝোঁক সবার। বার 

বার দৃশ্য পরিবর্তনের জন্তে অনাবশ্াক পর্দা টান। ক্লাস্তিকর। 'দাণু' মুল চরিত্রে 
সেই ভূমিকায় অজিত ঘোষের অভিনয় মনে দাগ কেটেছে সবার। কাল্সীরাম এক 
আধুনিক চাকর। অমিয় কুমার ভট্টাচার্য যথেষ্ট হাসিয়েছেন। প্রযোজন। বর্ধমান 
নটরাজ ইউনিট । পরিচালনায় অজিত ঘোষ। 

৩* তারিখের নাটক রজনীগন্ধা। এ নাটক পেশাদার/অপেশাদার মঞ্চে 

বন বছর ধরে অভিনীত হয়ে আসছে। «ন|কানিক') কলকাতা, পরিচিত্ত নাম। 

এ ধরণের নাটককে প্রতিযোগিতায় স্থান দেওয়] কি যুক্তসি? 

'যর্দিও সন্ধা” পরিবেশন করলেন ইউ-টি-সি, (হাওড়া) ৩১ শে ডিসেন্ুর। 

এই শেষ দিনে, প্রাতষোগতার ১*ম নটকটি দর্শকর! হাষ্ট মনেই গ্রহণ কবেছেন।। 

তাদের শ্মাতিতে শেষ দন মোটামুটি স্থান পের গেল। আসলে ইউ-টি-সি. 

পরিচিত শাম। ঝাধারমণ ঘোষ চেনা নাট্যকার। ছল হিসেবে সংহত। 

নিপুন উপস্থাপনা, সজ্ববন্ধ অভিনয় জমাট । সব দিলে নাটক অমেছিল। 
খুব চটকদার কথাবা্ত]। গান পুর করে কবিতা, বাজন1-_ সথ মিলে দর্শক 

ম(নারঞনের এয়|ব-টাইট ব্যবস্থা বিষয়ধগ্ত যা তা বলার ধরণে হারিয়ে যায়। 

আসলে দর্শক 'এাপীল' রয়েছে সেটাই বেধ, হর দলটির কাছে মুল ব্যাপার। 



১৭৭৪ অভিনয় 

তাই ক'বছর ধরে একই ধয়ণের ন[টক এর! অভিনয় করে যাচ্ছেন । এস ভাল 
টিম, শক্তিশালী নাট্যকার--এদের কাছে প্রত্যাশা আমাদের আরও বেশী । 
অভিনয়ে অনিল ভট্টাচার্য, মলয় বন্পী, সুবল ব্যানাজরখ, স্বপন চক্রবতী, দীপক 

ঘোষ, দু প্রকাশ সান্তাল, শঙ্কর পালুই, বিশু গোস্বামী, শ্ীদতী কুমকুম চৌধুরী 
ও অন্জন! পাল। পরিচালনায় বিশু গোম্বামী। 

১লা জানুয়ারী ?৭৬। দর্শকরা অধীর আগ্রহ 'ধূনিয়ে অপেক্ষ। করেছিল 

বাংলাদেশ থেকে অ।সা দলের ন।টক দেখার জন্তে। ঢাকার দলটি আসেননি । 
না আসার সৌজ্্তযূলক খবরও তীর। পাঠাননি। ফলে নাটকের বলে কিছু 
গান বাজনার আয়োজন করা হয়েছিল এ দিন। 

প্রতিযোগিতার শেষ দিন ছিল “ঝি বি: পোকার কানা? প্রযোছন। 

প্রবাসী, বোকারো ইম্পাত নগরী। পরিচালনায় নিমু ভৌমিক । পাগলাগারদে 

জীবনের রঙ্গ_এই বিষয়ের নাটক । আলোয়, সঙ্গীতে, অভিনয়ে সেদিনেও 

নাটক জমেছিল। দর্শকদের আনন্দবোলের রেণু প্রায় সারাক্ষণ হলের মধ্যে 

ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেদিক থেকে প্রবাসীর প্রচেষ্টা সার্থক। সকলের অভিগয়ে 

আস্তরিকতার ছাপ ম্পষ্ট। অমল ঘোষ, মলয় পাঠক, নিমু ভৌমিক, শ্রীমতী 
পুরবী দত্ত, কল্পনা পালিত ও অন্যান্টরা নিজেদের দায়িত্ব অতাস্ত সাফলোর সঙ্গে 

পালন করেছেন। 
নাট্য গ্রতিষে।গিতা উপলক্ষে একটি ম্মারকপত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। 

এতদ্িনকার অভিজ্ঞতায় এটির মান ও অঙ্গসজ্জা আরও উন্নত হওয়া উচিত। 

এত অসংখ্য ভূল সত্যিই পীড়াদায়ক। লেখাগুলো পরিবেশনায় এলোমেলো! ভাব 
রয়েছে। সম্পাদক আশা করি তবিস্ততে এদিন দৃষ্টি দেবেন। 

ডঃ শরদিন্দু মোহন ঘোষাল বিহারের মানুষের কাছে ডাক্তার হিসেবে 

পরিচিত্ত নাম। সমাজসেবী হিসেবেও তার অবদান উল্লেখষোগা। সংস্কত 

ক্ষেত্রে বিশেষতঃ নাটকের সঙ্গে ঠাব দম্পর্ত ছিল নিবিড। রবীন্দ্র ভবন প্রতিষ্ঠার 

মূলেও তার চেষ্টার কথ! কেউ কোনদিন ভুলবে না। গত ২৯শে নভেম্বর, ১৯৭৫- 

এ হঠ।ৎ হৃদ্যেগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোক গমন করেন। শিল্পী সমিতি 
স্মারক পঞ্জিকার ডঃ ঘোষালের ছবিসহ একটি কবিতা ছেপেছেন। কবতাটি 
লিখেছেন শুজেন্দু পালিত। বড় একটা ছবি মালাভূষিত অবস্থায় ঠিক হলের 
গ্রবেশমূথে সকলের দুটি আকর্ষণ করছিল । ডাঃ ঘে!বালের এই ছবিটি এ'ক্ছেন 
হুধীন দাশভু। তিনি পাউটনার প্রাতঠিত শী । ভীর বেখায় ভাত ঘেযাচলর 
প্রাণ প্র/চুবের ' ।পটি স্পষ্ট ছুয়ে ফুটে উঠেছিল 7 
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*. ওরা তারিখে প্রদর্শনী নাটক 'ক্ষুধিত পাষাণ । এর আগে সাহিত্যিক 

শৈলজা নন্দ মুখো পৃধ্যাফ্বের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় এক মিনিট নীরবতা 
পলন করে। 

এবারকার প্রতিযোগিতার ফলাফল :-_ শ্রেষ্ঠ গুযষে!জন। ( জীবন তখন, 

আর্ক থিয়েটার, দুর্গাপুও), দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা (তপন্থী ও তরজিনী, গ্রঝ।সী), 
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ( অজিত ঘোষ। এর1ও মানুষ । বর্ধমান নটর।জ ইউনিট ), 

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ( শিপ্রা সাহা। রজনীগন্ধা । নান্দনিক ), শ্রেষ্ঠ চরিজ্রাভিনেতা 
( অনিল ভট্রাচার্ধ। যদিও সন্ধা। ইউ. টি, সি, হাওড়া ), শ্রেষ্ঠ শিশু চরিভ্রাভি- 

নয় ( কুমারী আত্রপালী। এরাও মানুষ । বর্ধমান নটরাজ ইউনিট ), শ্রেষ্ঠ 

পরিচ।লক ( বিশু গোন্বামী। যদিও সন্ধ্যা ইউ, টি. সি. হাওড়া )। 
এবার লক্ষৌ নাটক প্রতিযোগিতায় চতুর, র'খচীর পরাজিত নায়ক 

নাটক অভিনয়ের জন্তে শ্রীমতী মালবিকা ঘোষাল শ্রেষ্ঠ। অভিনেত্রী নির্বাচিত 

হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখষোগ্য যে শ্রীমতী ঘোষাল চতুরঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা- 
পরিচালক অন্ভিনেতা আশীষ ঘোষালের সহধন্মিনী। সাবাস মালবিকা-_. 

অভিনন্দন | [ জীবনময় দত ] 

এলাস্াবান্ধ। ১৮৯৩ সাল। স্থাজ।ক বাতি জলে উঠলে! সিটি বারোয়।ী- 
তলার পু] প্রাঙ্গণে । চারিদিকে হাজার হাজার উৎসুক চোখের দুটি । এ 

প্রথম 'যাত্র'-- এ প্রথম পুরু; সে রাত্রে 'দক্ষষজ্ঞ', অভিনয় করলেন সিটি 

এযামেচার ড্রামাটিক এসোসিয়েশান (0404) 1 গিব-এর ভূমিকার হেমচন্ত 

গাুলী। 

এলাহাবাদে যাজ্ার মতে! গ্রথম নাটক করার কৃতত্বও 0410৯-র। 

১৮৯৪-৯৫তে চন্ত্রহাস, তারপর একাদিক্রমে চৈতগ্ঞলীলা, বিধমঙ্গল, মৃণালিনী, 

নন্ববিদায়, ভ্রমর, শ্রীরুষণ, ফুল্পরা। বলিদান, আলিবাবা । বিশিই কুশীলবদের 

মধো [ছিলেন হেমচজ্জ গা্গুলী, বিপিনচন্্র দে, শ্যাম চ্যাটাজী? হরিদাস 

গাঙ্গুলী, হীরালাল বন্দোপ।ধ্যায়, বাস্তিচন্দ্র ঈুখোপাধ্যার়। সনৎ মুখোপাধ্যায়, 

দ্বংজন্দ্রন।থ মুখে, সনৎ ফেোষ, ভূপেন্ত্রনাথ গুহ, ছোট ননী প্রমুখ । 
04704-ররুতিত্ব নতুন নতৃন সংস্থার তরি করল। এলাহাবাদে নাটকের 

জোয়ার এলো! । দর্শকের অভিনন্দন কুড়োতে কুড়োতে এগিরে চললো! 

গ্রেট ইউনিয়ন, ইউস ড্রাম।টিক ক্লাব, ইউনিক ড্রামাটিক ক্লাব, ফ্রেগুল ড্রাম।টিক, 

বীণাপাণি আর বেঙ্জলী ইউনিয়ান। 
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১৯৮ থেকে ১৯২* | এই পরিধির মধ্যে গ্রেট ইউনিয়নের অবদান-- 

মায়া, ভি (যা ), কুগুলিনী, খাসদখল গ্ুভৃতি। অভিনয় করেন গজাগোবিদ্গ 
গাজুলী, রাধান।থ মল্লিক, নগেন্দ্র দির, বীরেন্দ্র পাল, রামবাবু প্রমুখ । ১৯২১-এ 

গ্রেট ইউনিয়ন ও ইয়ং মেনস ড্রামটিক এসোঃ মিলে স্যষ্ট হয় গ্রেট ইউনিয়ান 

নাট্য পিতি সমিতির পুরোভাগে ছিলেন £ চ1রুচন্জ সিংহ, বিনয় ঘোষ, কালী 

মিত্র, নলিনী ( ননকু ) পাল, হাবুল ঘে।ব, বিজয় ঘোষ, স্্া্ুতোষ ঘোষ গ্রভৃতি। 

এদের অভিনীত নাট্য তালিঞ|য় ছিল : বণ্ঠহার, প্রতাপাদিত্য, চিতোর উদ্ধার, 

রঘু ডাকাত, কালাপ।হাড়, বনবীর প্রভৃতি । ইউথ স-এর প্রযে।জনা-_-উপেক্ষিতা, 
সাজাহান, চন্্রগুপ্ত গ্রভৃতি। এদের অভিনেতা ছিলেন ঃ নুপেন আদিতা, কান্তি 

মৃখে।:, হরিদ।স গুলী, হীরাল।ল বন্দে, বিভূতি রায়, ভূপেন্ত্রনাথ গুহ, শৈলেশ 
দেব, সনৎ মুখেঃ, প্রিয় ঘে|ষ, ছিজেন্দ্র মুখোঃ প্রমুখ । ইউনিক-এর দক্ষষজ্ঞ, 

জনা, দেবলাদেবী আর জয়দেবে অভিনয় করেন হরিদাস গানুল্দী, ছোট নণী, 
মণিল!ল দে, স্বোধ ও গ্রবোধ গানুলী, ভূপেন্্নাথ গুহ, ন্ুধাময় ঘে'ষ গ্রমৃথ। 

ফ্রেগুন'-এর গোড়াপত্তন করেন নৃপেন আদিত্য ও ভূপেন্্রনাথ গুহ 'অশ্রমন্তী, 

নাটকের মাধামে, পরে অভিনীত হয় সাজাহান, কৃষ্ণকাস্তের উইল, প্রতাপাদিতা । 

গ্রযোজন।য় সাহাযা করেছিলেন-__চারু। বন্দো।ঃ, পঞ্চানন বন্দ্যে :. বিভূতি রায়, 
কান্তি মুখে: সনৎ মুখে: দ্বিজেন মুখোঃ শৈলেশ দেব গুমুখ। বীনাপাণীর 
গ্রযোজন।- সাধনা, মিশর কুম!ণী, বঙগেবাঁ, দেবলাদেবী, কাল।পাহাড়, ইরাণের 

রাণী গ্রভৃতি। এদের শিল্পী তালিকায় ছিলেন : হুরিহর মুগোঃ, বসস্ত কুমার 
চক্রবর্তী, নলিনী বন্দে]; ( ফেলুদ! ), নলিনী ( নন্কু ) পাল, অভয় গে, মতি দে, 
কালী মিত্র, ভগবতী মুখোঃ গ্রভৃতি । বেঙগলী ইউনিয়ন কাত্ত্বর সঙ্গে মণালিনী 

ও দক্ষষজ্ঞ (১৯২৪-২৫ ) আতিনয় করে| নাটক ওষাস্তায় যথাক্রমে নলিনী 

বন্দযোঃ; ভূপেক্জ গহ ও ডাঃ ননীলাল দে, দ্বিজেন মুখোঃ, কান্তি মুখোঃ, ভূতীন!থ 

ঘোষ দর্শকের সাধুবাদ লাভ করেন। ১৯২০-২১ এ মহামায়! ক্লাব নরমেধ যজ, 
পরপারে, বজনারী, মোখল পাঠান প্রভৃতি আঁভিনয় করেন। এদের শিল্পী 

তালিকার ছিলেন: £ বিভূতি রায়) প্রকাশ বনু) গ্রিয় ঘোষ, ডাঃ এস কে খত, 

অনিল মিত্র, খগেন্জ চট্টোঃঃ অনিল মুখোঃ, ভূঁতেশবাবু, সন্মখব।বু গ্রভৃতি। 

১৯২৩-এ মহামায়। লুঙারগঞ্জ ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছয়। 
১৪২০০ প্রত আর লুকারগঞণ্জী ফাব, স্পোর্টিং ক্লাখ, বাণী মপ্দির ও গ্রীতি ক্লাব 

নাট] প্রধাহ অন্ছুষ্রী রাখার দত্ব বন করে! লুকাধগঞ্জের প্রথম নাটক 
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'পরপারে' (১৯২২)। প্রায় শতাধিক নাটক প্রযে।জনার দুর্লভ কতিত্বেক 

অধিকারী এই সংস্থাটি বিভিন্ন সময় দুর্সত মানুষের সেবা ও আ্োণকার্ষে সহায়তার 

উদ্দেস্তে সাহাষা রঞঙ্জনীর আয়োজন করেছে [ন্মর্তবা ২ নুদামা (১৯৩২), বিয়া 

(১৯৩৬), পথের ডাক (১৯৪৭), বিজয়। (১৯৪৯), সীতা (১৯৫২), টিপু সুলতান 

(হিন্দী । ১৯৫৪), এরও মানুষ (১০৬৫)]। ১৯৩৬-এ অন্তিনীত “বিজয়া, 

নাটকের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বাংলা সাহিতা ও নাটাজগতের সর্বজন 

শ্রদ্ধেয় সুধ।ময় মুখাজঁ। সমরেন্্র গুহের গ্রথম আবির্তাবও এই নাটকে । 

সমসাময়িকদের মধ্যে গ্রথমেই নাম করতে হয় পঞ্চভূতের--সমরেন্্রঃ হেন 

দত্ত, অমলেশ বসুঃ অমলেনদু পাল ও সকল দাশগগ্ু। নুকমল দাশওগ 

সমরেন্দ্রের প্ররোচনায় উল্লেধিত পাচ জনকে নিয়ে নাটক লেখেন পঞ্চতৃত । 

এই থেকে দিলেও নাম করণ হয় পঞ্চভৃত। ১৯৩৭-৩৮ সালে এরা কচি সংসদ, 

|কিৎসা সন্ধট, বিরিক্চিবাবা, রাতারাতি প্রভৃতি অভিনয় রেন। 'পঞ্চভূতঃ 

ছাড়াও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেনঃ বিষুঃপদদ বনু, সুবোধ ঘোষ, ভূতো মুখাজা, 

মন্টু গুপ্ত, ডাঃ বুহু গুপ্ত, যোগেন্দ্র ভহ, অমিয় বস্তু প্রমুখ। প্রায় দুই দশক 

ধরে লুকারগঞ্জের সব গ্রযোজনার মধামণি সমরেন্ত্রকে কেন্দ্র করে আর বারা নাট্য” 

চর্চ৷ করেছেন তাদের মধে। উল্লেধা £ অরুণ বনু, হরিপদ দে, োগেন্দ্রনাথ ওহ, 

অনিল বস্তু, শোভ্তেন গুহ প্রভৃতি। সমরেক্রে -অতিনীত রাম (সীতা), নিখিলেশ 

(পথের ডাক), মুটবিহারী (ছুই পুরুষ ) জয়সিংহ (বিসঙ্ন ), টিপু (টিপু 

স্থলতান ), দীপক (বিশ বছর আপে ), রাসবিহারী ( বিজয়।), মাইকেল 

(শ্রীমধুন্থান ), ছ্িজদাস (বিপ্রদ।স), গোকুল ( বৈকু:ঠর উইল ), আওরঙ- 

জেব ( সাজাহান ) আজও প্রবীণ দর্শকদের চিত্তে অমলিন। তার শেষ 

অভিনয় ১৯৬৮-র ৭ই জানুগাণী সকালে অভিনীত "ওর! থাকে ওখারে' নাটকে। 

এই নাটকে অভিনয্বের মাত্র দেঁড়মাস পরে সমরেন্্র পরলো কগমন করেন। 

তার মৃতুঃতে এলাহাবাদের নাট্যচর্চার একটা যুগের শেষ হলো । 

১৯২২-এ “ছূর্গদাস' অভিনয়ের মাধ্যমে স্পোর্টিং ক্লাবের আবির্ভাব । 

এরা পৌগাণিঞ%্চ অথব। খতিহানিক নাটক অভিনয় করতেন। অভিনয় তালিক় 

আছে £ নরলার়ারণ, দ্েবলাদেবীঃ বৃজসুরঃ কারাগার, রণভেরী, উত্তরা ক্ষাঙ্জর- 

বীর, রণজিৎ সিংহ, বঙ্গেবগর্, যা্খাহান, টিপু, দুলতান, কেদার রা প্রভৃতি। 

অভিনম্থ করতেন £ অনাধবন্ধু মুখোঃ, হরিহর মুখোঃ » ভগবতী মুখোঃ, মণিলাল 

দে, নন্দগাল দে, পূর্ণচ্্ চষ্টোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বর বন্েযা।, নলীন দে, হেমন্ত 
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মুখোঃ, হরিদাস বন্দে), কে্দাস তাচার্য, বীরেজ্কফ। বন, পেনাবাবু, 

অন্কৃল বন্যোপাধ্যার়, নলিনী বন্দ্যোঃ, হিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ । 

১৯৩৮০৩৮ সালে কারাগার” অভিনয়কালে ইঞ্জিনিয়ার অজিন মিত্র কিছু 
বৈহ্বাতিক যষ্ত্রপাতির ব্যবহার করেছিলেন । শেষ মুহুর্তে যন্ত্র বিকল হয়ে গেলে 

্ীমিত্র তার স্ত্রীর মাথার চুল কেটে তাই দিয়ে যন্ত্র সচল করেছিলেন! 
রধীন্দ্রনাটক প্রথম (১৯২৫) এলাহাবাদে অঙ্জ্নিয়ের কৃতিত্ব বাণীমন্দির 

ক্লাবের গ্রাপায। এদের অভিনীত অন্ঠান্ত নাটক : রাঙ্গারাখী, ্বর্ণলস্কা, অশোক, 

ুই পুরুষ, কেদার যায়, বিশ বছর আগে, মহুয়া, নরনারায়ণ, গৈরিক পতাকা, 

অভিমল্যু, কুরুক্ষেত্র, 7৬1) গ্রভৃতি। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন বিনয় 

চ্যাটার্জী, ব্র্মাধব ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল মুখোঃ, হাওয়।ই কর্মকার, কুমুদীশ ভট্টাচার্য, 
হরিছুর মুখোঃ, শ্রীচট্রোপাধ্যায়, ছিজেন্দ্রন।থ মুখোঃ, ভগবতী মুখেষ্িারীণ ঘেষ, 

শিবেন বন্দ্যোঃ, রাজেন বন্দ্যোঃ, অন্থুকূল বন্দোপাধ্যায় প্রমূখ । গৈরিক পতাকার 

অভিনয়কালে সমরেজ্র গুহও যোগ দেন। 

গ্রীতি ক্লাবের পত্তন ১৯৩৫ সালে । ১৯৪২ পর্যন্ত এরা অভিনয় করেস্টেন, 

ল1খটাকা, পরপারে, পো্যপুত্র, বাজীরাও, বালী, দশা, পথের শেষে, বন্ধু, 

ডিটেকটিভ, বজনারী গ্রভৃতি। তালিকু! থেকেই স্পষ্ট এরাই গ্রথম এতদ্অঞ্চলে 
সামাজিক নাটকের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এদের অদশ্) তালিকায় ছিলেন : 

ডাঃ সতাপ্রিয় চাটাজা্, বমাদাস হালদার. বিষুণদাস হালদার, বামাদাস চট্রোঃ 
উমাদাস চক্টোঃ, অক্ষয় চট্টোঃ, অমল বন্দ্োোঃ ( জুলিয়।), শৈলেন্দ্রনাথ মুখোঃ, 

বিভূতি ধন্দোঃ (ট,.কুন ), জীতেন্জ সর্বাধিকাবী, হৃষিকেশ বিশ্বাস, কমল গাজুলন, 

গ্রফু্ী মুখাজ ( ধুধুল ) গ্রমুখ। 

১৯৩৭ সালে “দন্থা” নাটকে এলাহাবাের নাট প্রচেষ্টার গ্রাণপুরুষ অনুকূল 

ব্যানার আবির্ভাব। ১৯৭০-এ 'ক্যালিগুলা' নাটকে তাঁব শেষ মঞ্চাবতরণ। 

এই দীর্ঘ সময়ের মধো তিনি শতাধিক নাটক সম্পূর্ণ নিজের দায়ে ও দারিত্বে মঞ্চস্থ 

কবেছেন বা করিয়েছেন--এর মধো বাংল! নাটকের সঙ্গে হিন্দী ও ইংবাক্ষী 

নাটকও আছে।' তারই প্রচেষ্টায় নাটকাভিনয় সামাজিক মর্যাদা লাভ করে এবং 

মঞ্চের উন্নতি বিধান হয়। শ্্রীব্যানাজরর প্রচেষ্টায় ১৯৪৬ সালের ২*শে জানুয়ারী 

দর্শনবিদ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় অভিনীত রবীন্দ্রনাথের 'রাজ। ও রানী, 
নাটকে প্রথম মহ্ছিল। শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। রুবী মুখোপাধ্যায়, কলাাণী 

মুখোপাধ]ায়। রম! হালদার ও দেবমার়! বন্দে]াপধ্য।য় এতিহাসিক নজীর শ্বাপন 
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করলেন লেদিন। এ অভিনয়ে ন্তান্ত ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন ; অনুকৃ 
মুখো$, অনুকূল ব]ান।জাঁ, রাজেন ব্যাজ, রুষ্ঃপ্রবোধ গোদ্বামী, ড।ঃ অনিলেখ 

মুখোঃ, রম! হালদার, কিরণ চন্দ্র সিংহ ও ভাঃ লুছাস মখাজ। ১৯৩৮ সালে 

পয়াতীর্ঘ অভিনয়কালে শিশিরকুমারের সক্কি্ন সাহচর্য লাভ করেন ্রীধ্যানাজাঁ। 
সে আসরে শিশিরকুমার 'বন্দীবীর আবৃত্তি করেন। 

১৯৬১ সালে শেক্সপীয়রের «মিডসামার নাইটস্ ভীম” বাংলায় ভাষাস্তরিত 

কবে দু-রাত্রি অভিনয়ের আয়োজন করেন। তার 'দিব্যারেটস অফ উইম্পল 

সদ্রীট, ( ১৯৫৩, ১৯৬৪ ), ডেথ টেকস্ 'এ হলিডে ( ১৯৫৮ ৫৯) ও “দি হাউস 

অফ দি আগস্ট মুন (১৯৬৩) পরিবেশনার গুণে হ্বারগ্রাহী হয়। শেষোক্ত 
নাটকের সম্পূর্ণ পরিবেশ ছিল জাপানী এবং নায়িকা সংলাপ উচ্চারণ করেন 

জাপামী ভাষায়। নাটকটি পরে তিনি বাংলায় পরিবেশন করেন এবং ছুটি 

ক্ষেত্রেই নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন স্বাতীলেখা হালদার । 
শ্রলাহাবাদের নাটাক্ষেত্রে পরবর্তা সংযোজন ইট্ওয়েল ক্লাব ( ১৯৪৫ )। 

এদের প্রথম নাউক “রঘুবীর। ১৯৪৮-এ “সিন্ধু গৌরব'-এ দৃষ্টপটের চারু সমা- 

বেশ ঘটিয়ে এবা আলোডন স্ষ্টি করেন। অন্যান্য গ্রযোজন৷ £ কঞ্চি মহারাজ 

ণন্দকূম[র, চিকিৎসা সঙ্কট, বিজয়নগর, মিশরকুমারী, রথভেরী,ন্বর্ণলঙ্কা, বিশ বছর 

আগে, কালিন্দী, পিতাপুত্র, আজকাল, সংক্রান্তি উক্কা প্রভৃতি। ১৯৬৯তে 
-স্থ।টির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। সংস্থা সদশ্য ছিলেন ঃ অনাথবন্ধু বন্দ্যোঃ, অশোক 

চাটাজরশ, ন্ুহাদ ঘোষ, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, পর্ণচন্জর 
চট্টেঃ, দেবব্রত বন্দ্যোঃ, দেবেন মুখোঃ, তৃপ্তি বন, সতী ভট্টাচার্য, রমলা চট্টো- 

পাধ্যাত্স, মীর! মিত্র প্রমুখ । ১০৫৩ সাল্সে “হ্বর্ণলতা' অভিনয় কালে সমরেন্জ 
গুহও এখানে যোগ দেন। 

উপরের আলোচনায় কেবল নাটকের পৌনঃপুনিকতাই নজরে পুড়বে। 
নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার হদিশ মিলবে না। মাঝধানে শৈলেশ্বর রায়- 

চৌধুরী প্রা রঙ্গমঞ্চের গরযোজনার 'রক্তকরধ (১৯৫৫) ও কাচের খৃতুদ 
(১৯৫৮) এবং নিমাই বনু ব্রাত্যের প্রযোজনায় 'অচলায়তন” ( ১৯৬১ ) 

গ্রযোঞজন। করে বুদ্ধিদীপ্ত নাটক প্রযোজনার সনিষ্ঠ গ্রচেষ্ট! করেন। অপ্রিয় হলেও 

অস্বীকার করার উ্যায় নেই পূর্ববর্তা গ্রযোজনাগুলি অভিনগ্নের আমেজ গ্রড়া 

ছাড় এলাহাবাদের দর্শকের ওপর স্থায়ী কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি । 

লেই বচ্বাঞ্ছিত প্রভাব স্থত্রি করেছে লুকারগঞ্জ ক্লাব। সমরেজ্ গুহ 
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প্রতিযোগিতায় মাধ্যমে এলাহাবাদের নাট্যামোদীর। মননশীল নটক দেখার এবং 

করার এক দুর্গজ্ঘা আকাঙ্খার শিকার হয়েছেন । এর ফলে গত ক্ষয়েক বছরে 

কিছু য্সফল নাটক প্রযোজিত হয়েছে, য।র মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ ছেঁড়। তমন্দক 

( নবীন সঞ্ঘঘ ), কেয়াকুঞ্জ ( মৈত্রেয়ী সঙ্ঘ ), -ঘটক (ক্রাত্য ), বিচার ( তরুণ 
নাট) সমিতি ), বিদিশ (বোনী হীরোস ), যা! তার! পারেনি ( কালাম্তর ), 

অজাতক, পুনমিলন, চোপ, আদালত চলছে (শিল্পী সব ), আরণাক (পাচ 
মিশালী সম্প্রদায় ), সারারাত্তির, চিড়িয়াখানার গল্প ( ছায়ানট ) গ্রভৃতি। 

এবারের নাটা প্রতিযোগিতার ফলাফল £ শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা-_ সারি সারি 

মৃতদেহ ( তরুণ স্ব । কানপুর ), ২য-_হইতে সাবধান (প্রগতি যুব নাট্য 
স্থা। হলদিবাড়ী)। শ্রেষ্ঠ নির্দেশক--স্ুধীর দাস (সারি সারি মৃতদেহ )। 

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা -_জয়ন্ত দাশ (বৃষ্টি বু্টি। নরোদয় গোষ্ঠী, নিউ দিল্লী )। পার্থ 
চরিত্তর- কল্যাণ কু ( হইতে সাবধান )। অভিনেত্রী--গীত৷ সেন ( ইতিহাসের 

ছেঁড়াপাতা। খেয়ালী নাট্য গোঠী ভিলাই) ও শিপ্রা ঘোষ (বৃষ্টি বৃটি )) 
পাণুলিপি_ ইতিহাসের ছেঁড়াপাত৷ ( মনোজক্ন্তি দত্ত)। অন্ত একটি পুবস্কার 

পেয়েছেন দ্থপন রায়চৌধুরী (সারি সারি মৃতদেহ )। [ শিবেন্দুকুমার ভট্টাচার্য ] 

ডিব্রগড় ॥ "গঠনমূলক একটা কিছু" করার তাগিদে গড়ে উঠেছে “ছন্নছাড়া? 
নাট্যগোষ্ঠী। মাত্র এক বহুরের মধ্যে এব! ভিক্রগড়ের সীমানা ছাড়িয়ে মরিয়ানী, 

লামভিং, তিননুকিয়া, গৌহাটী, মারঘোঁরট! প্রভৃতি অঞ্চলে হারাধনের দশটি 

ছেলে, হইতে সাবধান, চোখের অলে। (স্ুরজিৎ বনু) পাশেই রহিয়াছে 

(প্রগ্ঠোত চক্রবর্তা), আওয়াজ, পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেছেন। 
জানুয়ারী মাসে স্থানীয় ইপ্ডিয়া! ক্লাব মঞ্চে 'ছ্নছাড়া"র প্রথম বাঁধষিক 

অনুষ্ঠান উপলক্ষে পার্থগ্রতিম চৌধুরীর “খাঁচা” পরপর ছুর্দিন মঞ্চস্থ হয় । প্রতিদিন 

গড়ে ৬০ দর্শক উপস্থিত ছিলেন । পরিচালনা ও সম্পাদন।র গুণে নাটকটি 

আবর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন £ মলিন! দত্তরায়, রাণু 
জোয়ারদার, প্রণব চক্রবর্তী, সৌমেন দ1সগুপ্ঠ, বিদ্যুত চক্রবর্তা, দিলীপ 
গাজ,লী, সমীর ভট্টাচার্য, প্রবীর মিত্র, অশোক ব্]ানাজী প্রমুখ । আলো ও 

সঙ্গীত্তে ছিলেন যথাক্রমে নির্মল গুহ্রায় (মিনার্ভী) ও অন্গপ দে। গ্রসঙ্গতঃ 

উল্লেধ্য, এখানে সেনসারশিপ এবং প্রমোদকর নাটক "অভিনয়ের ক্ষেত্রে একটি 

বিরাট প্রতিবন্থক। এর বিরুদ্ধে সব নটাকর্মীর! বিক্ষু্ধ হলেও জন্মিলিত ভাবে 

এখনও প্রতিবাদ করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখিত অনুষ্ঠঠনে সঙ্গীত ও আবৃত্ত 
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পরিবেগন করেন অশোক রায়, শুরা চক্রবর্তী ও কাজল বিশ্বাস। 'অপুষ্ঠীন 
স্মারকপত্রটি আবর্ষনীয় । [লংবাদদাত।] 
জয়পুর ॥ রাজস্থানে বাংলা লাটককে জনপ্রিয় করার উদ্দেস্তে 'স্ঘখবি' 
নাটাসংস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। গত ডিসেম্বর মাসে 
রবীন্দ্র মঞ্চে কালচারাল সোসাইটি অফ রাজস্থান আয়োজিত নবম বাধিক সর্ব 

ভাষা! নাটোৎলবে “সগুধবি' প্রযোজনা করে 'বুমুর'। নির্দেশনা; শান্কি 
মুখাজাঁ। দলগত অভিনয় প্রশংসনীয় । বিভির চরিত্রে রূপদান করেন £ দিঞ্ধা 

পাইন, মানস ঘোষাল, তপন মুখা, প্রবীর ব্যানাজী” নন্দ চক্রবতী” রমন 

ব্যানাজী” রথীন মুখাজী” দীপক মুখাজী” শ্টামল চ্যাটাজী” কানাই দাস 

প্রমুখ । জঙ্গীত পরিচালনা করেন মুণাল সেনগগ, দিবোন্দু বোসের খোল 

বাজন। নাটকের অন্যতম আকর্ষণ। [সংবাদদাতা] 

জিন্ধী (ধানবাদ)॥ ২৩ ও ২৪ মার্চ সিঙ্বী ক্লাব মঞ্চে স্থানীয় নাটাকার গোর! 

ঘেষের 'মরা মানুষের পালা মঞ্চস্থ করে এখানকার সর্বজন পরিচিত সংস্থা! 

এন-এল টি-জি। প্রথম অভিনয় রজনীতে সংলাপের পুনঃরুক্তি, বৈদ্যুতিক 

গোলযোগ এবং নাটকের গ্াথ গতি দর্শকদের কাছে গীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। 

দ্বিতীয় (দিনে নির্দেশক কুত সম্পাদন! ও পরিমার্জন! গুণে নাটকটির প্রযে।জন।গত 

কিছু উৎকর্ষ সাধিত হন্প। ব্যক্তিগত ভাবে প্রায় সকলেই ভালো অভিনয় 

করেছেন, তবু তাদের মধো বাশী মুখার্জ, কল্পনা সান্তাল, কাত্িক মজুমদার ও 

বৈশ।থ গুপ্ত দর্শকমনে স্থায়ী রেখাপাত করেন। মঞ্চ সঙ্জায তপন ঘোধ নিষ্ঠার 

পরিচয় দেন। বিভিন্ন চরিত্রে বূপারে।প করেন £ সুনীল রায়, ছুলাল রায়, মনু 

দত্ত, গোপাল চক্রঃ, সোমন!থ বসু, ব্রত মুখজী” অমল ধর, বিপ্লব রাক্স- 

চৌধুরী, রথীন দাসগুপ্ত, সৌমেন মুখাজী”, বাবুল চক্র:, মানব সান্তাল, তোতা 
রায়, স্বরূপ রায়চৌধুরী, তুলতুল গাঙ্জ,লী, দীপান্বিতা গাঙ্গংলী, মঞ্জু বন, অরণী 

গিলদয়াল, অর্চনা সেনগুপ্। গ্রমুখ । 
শরৎ জন্ম-শতব।ধিকীর প্রাক্কালে রবীন্দ্র পরিষদের নাটাশাখার নিবেদন 

“বিজয়া, একটি কালে/পযোগী প্রযোজন।। মৃখ্য ভূমিকাভিনেতারা আরে! 
নিষ্ঠাবান হলে প্রযে।জন।টির মাধুর্য বাড়তে! । পরেশের ভূমিকায় শিশুশিল্পী মাঃ 
চৌধুরী অপূর্ব অভিনস্ক/ফরেছে। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন পদ্ধজবাবু, আমল 

বাবু) প্রণৎ ব্যানাঁজী? লীন! চৌধুরী প্রভৃতি । 

স্থানীঃ কল্যাণ কেন্দ্র মঞ্চে এন-এল-টি-জি অতিনয় করে 'লংক্ষিণ্ত সংবাদ'। 
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দলগত অভিনয় সৌকর্ধে নাটকটি দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। সংস্থার কুশলী 
শিল্পীর! পূর্ব সুনাম অক্ষ রেখেছেন । [সংবাদদাতা] 
দেওঘর ॥ ফেব্রুয়।পীর শেষ সঞ্তাহে দেওঘরের 'এন-জি-সি ক্লাব' স্থানীয় 

রবীন্দ্র মঞ্চে ছুদিন ব্যাপী নাট্যোৎসবের মাধ্যমে চতুর্থ বাধিক উৎসব পালন 

করলেন। অভ্তিনীত নাটক : অভিনয় (বিম্দ রায়), ব্যাগ্ড মাস্টার (পরিমল 

দত্ত) --বাংল। ও হিন্দী ও সারি সারি পাচিল (বসস্ত ভষ্টাচা্)। বিভিন্ন 

চগ্গিত্রে উল্লেধযে।গা অভিনয় করেন £ বিশ্বনাথ রী ও প্রশান্ত চাটাজী। 

অন্যান্য চরিত্রে ব্পারোপ করেন £ সতোন্দ্রনাথ নন্দন, নুধীর চ্যাটাজী” প্রদ্দোষ 
সয়কার, দীপঙ্কর ভট্ট, দীপক ঘোয। আলে ও শব্ধ গ্রক্ষেপণে যথাক্রমে 

গোপাল পাত্র ও লমীর গুপ্েের সহযোগিতা প্রযে(জনার সাধিক সাফল্যের 
অন্ততম কারণ। [সংবাদদাত।] 

নামরূপ ॥ নামরূপ থার্মাল পাওয়ার স্টেশানের "ইয়ুথ কালচাবাল গ্রপ' গঠিত 

হয় ১৯৭০-এ। পরীক্ষামূলক নাটক প্রযে।অন।র ক্ষেত্রে এই সংস্থাটি ইতিমধ্যেই 
সর্বারতীয় স্বীকৃতি লাত করেছে। শক্তিমান নবীন অসমীয়া! নাট্যকার স্তম্ভ 
গুপ্ত রচিত নাটক এরা মঞ্চস্থ করেন। দিল্লী ও এলাহাবাদ ছাড়াও পাটন। 

শিল্পী সমিতি আয়োজিত পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতায় সংস্থাটি দু বছর 'আসামী 

ঈশ্বর হাজির? ও 'পুত্ল! ন।চর কাহিনী অভিনয্থ করে পুবস্কার অর্জন করেছেন। 
অন্তান্ত অভিনীত নাটকের তালিকার আছে “একটি মৃতু।র জন্ম”; “সন্দুরের €ং 

মাধুধ) ; “কনক পুত্ল। চাডী প্রভৃতি । 

চজ্জাপুরা ॥ চাসনাল।র ছুর্গত পরিবারের সাহাষ্যার্থে স্থানীয় লেডীস ক্লাব ৭ মার্চ 

ডি, ডি, সি, স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ক্যালক।ট! ইযুখ 

কয়!রের কুশলী নৃত্য-কশিল্পীদ্দের একাস্তিক শিষ্ঠায় অনুষ্ঠানটি প্রাণবস্ত হয়ে 
ওঠে। 

'মঞ্চসেবী,-র যুগপুক্তি উৎসবের স্থচনা করেন অনুষ্ঠান সভাপতি সত্য গুপ্ত 

গত ১২ মার্চ। তিন দিণের এই উৎসবে পরিবেশিত হয় জ/ঠামশ।ই, বাবা বদল 

ওবায়েন। নাটকগুলি পরিচালনা করেন প্রতুল ভট্টাচা। অভিনয়ে অংশগ্রহণ 

করেন ; গোপাল মুখাজাঁ, সমরেক্দ্রনাথ মুখাজখ, বিমল ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন জানা, 
কবিতা চৌধুরী, শি্রা সাহা, প্রতুল উট্রাচার্য প্রমুখ । [ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ] 
ভুর্গ ( মধাগ্রদেশ )॥ শরৎ জন্ম শতবাধিক্ী উদ্যাপন উপলক্ষে আয়োজিত 

দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠন শরৎ সহত্য সম্পর্কে আলোচন। করেন শ্রী ও শ্রীঘতী 
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সাকসেন। (দুর্গের কালেক্টর ), পুম্প! শর্মা ( আর্ব কণ্া মহাবিদ্যালয়ের অধাক্ষা ১ 
ডঃ মামা অরোর1 (সরকারী বিজ্ঞান ও কলা কলেঞ্জের অধাক্ষ ), চন্দ্রতূষণ বর্ম! 
ও শধৎ শতবধিকী কমিটির সম্পাদক প্রাণকৃমার মৈত্র। এই উপলক্ষে একটি 
প্রদর্শনীও আয়ে।জিত হয় । প্রথম দিন অনুষ্ঠান পরিসমাপ্তিতে দুর্গ কালীবাড়ী 

সমিতি অভিনয় করে চিরবঞ্জীন দাসের 'গফুর-আমিন। সংবাদ”। পরের দিন 
ভিলাই পিপল্স থিক্প্টার পরিবেশন করে রাধারমণ ঘোষের “শৃন্ত শতকিয়া। 

অনুষ্ঠানটি স্থানীয় বাঙ্গালী বাসিন্দাদের মধো যথেষ্ট উদ্দীপনার স্প্টি করেছে। 

[ সিতেশ রাস ] 

শিবসাগর ॥ এখনকার জনদাধারণের নাট্যচেতন! প্রাচীন কাল থেকেই 

সক্রি্। স্থানীয় সংস্থা! 'নাট্য সমাজ ১৯৭৫-এ ৭৫বর্ষ পুতি অনুষ্ঠান সাড়থঘরে 

পালন করে। আসামে সর্বপ্রথম ঘুর্ণায়মান্ মঞ্চ স্থাপনের কৃতিত্ব নাট্য 

মন্দিবের । এই মঞ্চে আসামের প্রধাত অভিন্তেরা অভিনয় করেছেন। নাট্য 

সমাজের অন্যতম প্রযোজনা 'অভিযাস্ত্রী দিল্লীর নাট্যপ্রতিযোগিতায় পুরস্কারে 

ভূষিত হয়েছে । নাটকটির পরিচালনার দারিত্ব বহন করেন অবল মাজিদ। 

ন্তান্য প্রযোজনার মধো উল্লেখযোগা শম্ভু গুপত রচিত ও পরিচালিত 

স্মাসামী ঈশ্বর হাজির? ও শক্তিপদ ঘোষ পরিচালিত রতন ঘোষের সিডি? । 

নিষ্ঠাবান কম্াঁদের সহযোগিতায় এবং সংস্বার সম্পাদক মনু বড়ুয়ার একা স্তিক 

প্রচেষ্টায় নাটা সমাজ "আসামের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনন্ধ মর্ধদা পেয়েছে। 

[ সংরাদদাতা] 

বিলাসপুর॥ বাঙ্গালী সমিতির উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী শরৎ জগ্ম-শতবার্ধিকী 
উৎসব প।লিত হল । অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল সপ্তাহব্যাপী নাটো।ৎসব | 

উৎসবের বিভির দিনে স্থানীয় সংস্থাগুলি অভিনীত নাটক এবং তরুণ সংঘ কর্তৃক 

বিদ্রোহী শরৎচন্দ্র ছায়াভিনয় পবিবেশিত হয়। শরৎ রচনার অসাধারণ 

জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া গেল এই অনুষ্ঠানের বিপুল দর্শক সমাগম থেকে। 
তরুণ সংঘ শরৎ-ম্মবণে তার্দের বিশেষ প্রযোজন! বিলাসী ও অভাগীর 

বর্গ সবলম্বনে “ছুঃখীর মা? ধঞ্চস্থ করে গ্রশংস| লাভ করেছে। এছাড়াও, 

তরুণ সংঘের অমল বিশ্বাসের পরিচালনায় মনোজ মিত্রের “চাক ভাজ! মধু? 

নাটকে প্রাণবন্ত অঠিন্যের দ্বাক্ষর রেখেছেন অনিত দে ও গীতা রার। 

মাঝে মধ্যে প্রগতিবদী নাট্য গ্রযেজনার দাবীদায় স্থানীয় একটি সংস্থা 

মঞ্চস্থ করলেন 'সাজাহান? ও মন্মথ রায়ের ব্ঝঝপচ1! হাসির নাটক 'মর হাতি 



১৭৮৪ অভিপয়্, 

লাখ টাক?। ছুটি নাটকই পরিচালনা করেন জ্যোতির্ময় লাহিড়ী । টিকিট 
ধর়ের প্রতি দর্শকদের কার্পণা ছিল না, কিন্তু নাটক নির্বাচনে সংস্থার কাছে 

আরো সচেতনতা! আঁশা করা কি অযৌক্তিক ? [ দিলীপ দে] 

বিলাসপুরের বাঙ্গালী সমিতি গত ৮ বছর নাট! প্রতিযোগিতার আয়োজন 

করে আসছেন। 'বহিবঙ্গে বঙ্গলংস্কৃতির প্রচার এবং স্থানীয় দর্শক তথা নাটা- 

সংস্থাগুলির সঙ্গ আধুনিক নাটক ও আঙ্গিকেব পরিচয় শাধন'-_-এ'দের ঘোষিত 

উদ্দেস্ট । সমিতির নিয়ম অনুসারে এরা সংস্থাগত ভাবে কোন প্রতিযোগিতায় 

অংশ গ্রহণ করেন না। প্রতিযোগিতায় গড়ে ৬** দর্শক উপস্থিত থাকেন। 

১৯৭৫-এ ১৪টি সংস্থা প্রতিযোগিতা অংশ নেন _এর মধো স্থাপীয় ও বহিরাগত 

ংস্থার সংখ্যা যথাক্রমে ৬ ও ৮। সাধারণতঃ ৩ জন বিচারক থাকেন, এরা 

বহিরাগত গ্রতিষে!গিতার প্রবেশ দক্ষিণ! ৩০ টাকা। বহিবাগত সংস্থাদের 

সমিতির বায়ে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা কর! হন্ন। মঞ্চ-স্থায়ী, আক্বতন 

২৯১১৫১১৫ কফিট। ভাড়া টৈনিক ৫* টাক।। বাঙ্গালী সমিতির নিজন্ব 

গ্রাজনে অস্থায়ী মঞ্চ নির্মানের খরচ প্রায় দু হাজার টাকা। প্রতিযোগিত! *ও 

অন্থ্যঙ্গিক ব্যয় চার হাজার টাকা _এ নর্থ ওঠে সমিতির সদস্যদের দান ও টিকিট 

বিক্রীর মাধামে। প্রতিযোগিতার পুরস্ক]র : প্রথম তিনটি প্রযোজনার ক্ষেত্রে 
আধিক ও রাণিং ট্রফি । ব্যক্তিগত--উপকরণ । ১৯৭৫ পর্ধস্ত কোন পাণুলিপিই 

সরকারী হস্তক্ষেপের শিকার হয়নি। সমিতির নাট্য সম্পাদকের মতে প্রতি- 

ফোগিতায় অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে মুদ্তিমেযর ২/১টি প্রযোজন! বাদ দিলে 

বাকীগুলি দর্শকদের প্রতা।শা পুরণ করেছে। ১৯৭৬-এর জুন মাসে সমিতির 

নবম বাধিক গ্রতিযোগিত। র' প্রস্তুতিবর্ব এখন পূর্ণো ঘামে চলেছে । 
স্থানীয় ট্রাক্শান ড্রাম|টিক ক্লাবের নতুন প্রযোজনা “রাহুমুক্ত' চন্দন যোসেব 

নির্দেশনার মোটামুটি ভাবে সফল। গ্রুযোজনাগত ত্রুটি বাদ দিলে চন্দন বোস 
ও সৌবেণ চক্রবর্তাঁর অভিনয় আকর্ষণীয় । কাঞ্জল দাসের উদাত্ত কের গান 

প্রযোজনার অন্থতম সম্পদ । “ইঙ্জিত'-এর সাম্প্রতিক গ্রযোক্ধনা “এরাও মানুষ | 

[বিশ্বনাথ চক্রব্তা ] 
জবংজপুর ॥ খামারিয়ায় গুবাসী বঙ্গীয় সংসদ আয়োজিত নবম বাধিক এক 
নাটা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতবণ করেন খামারিয়] ফ্যাক্টরীর এড়মিনস্টে শান 

ম্যা,নজাবের সহখক্মিনী শ্রীমতী চক্রবর্ভাঁ। পুত্স্কার লাভ কবেন £*শ্রেষ্ঠ প্রযোজন। 

রূপকথা ( অজ্গর/গ )১ ২য়-_নুবচন নির্বাসন ( মৌন্মী )। পরিচালক--বীরেন 



অভিনয় ১৭৪৫, 

সিংহ ( অগ্ধিবীণা )। অভিনেত1- বিমল পাল ( শিল্পী )। সহ-অভিনেতা 

- ন্বুপেন চ]াটাজখু ( মৌন্ুমী )। অভিনেভ্ত্রী--মীন। সারখেল ( অনুরাগ )। 
১৯৭৫ সাজ স্থানীয় নাটাসংস্থা “অশনি”র তিন তিনটি প্রাণ ছিনিয়ে নিয়ে 

যে ক্ষতি সাধন করল ত৷ অপুরণীয়। বৎসরের শেষে ছিনিয়ে নিলে। বান্গদেব 

ভট্টাচার্যাকে । নাট্য সংস্থার শুরু থেকে অক্লান্ত পরিশ্রমে যারা সাহাধা করে 
এসেছেন তাদ্বের একজন । তার মধুর ব্যবধাব স্থানীয় সকল নাট্যকর্মীর স্মৃতিতে 

দাগ কেটেছে । তান বসু নাটকে অংশগ্রহণ করেন। তার মৃত্যুতে “অশনি” 

তথ! জব্বলপুরের লাটঃপ্রেমীর। মর্মাহত। [ তৃযাবরঞ্জন দাশ] 
অববলপুরের ৩১টি বাঙ্গাপী ওহিন্দী সাংস্কৃতিক সংস্থার যৌথ উদ্চেগে 

অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপন।র মধ্যে দেবেন্দ্র বেঙগলী ক্লাব, সিটি বেঙ্গলী ক্লাব, 

ভেহিকল ফ্যাক্টরী এস্টেট ও শহীদ ম্মারক ভবনে ২০ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারী শরৎ 

জন্ম শতবাধিকী উৎসব পালিত হুলো।। 

অনুষ্টানের প্রধান অতিথি শৈলেশদে দীর্ঘ ভাষণে শরৎচক্জর ও স্বাধীনত। 

সগ্রথমীদদণ আপে।যহীন রাজনৈতিক জীবনের তথ/মূলক আলোচন। করে বলেন, 
সেদিনের ধি্প্রবীরা নৈতিক বলে বলীয়ান ছিলেন বলেই তাঁরা আপোষহীন সংগ্রাম 

করে যেতে পেরেছেন। প্রধান বক্তা মানিক মুখাজা বলেন, বর্তমান সামাজিক 

পর্বেশে শরৎ চচ্চা ছাড়া আমরা কোনমতেই নিজেদেরকে নৈতিক বলে বলীয়ান 
ঝরে বর্তমান যুগের উপযোগী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারব না। পুলকেশ 
দে সরকার, ডঃ বুদ্ধদেব ভষ্টাচার্ধ ও বিষু প্রভাকরজীও মনোজ্ঞ বক্তব) রাখেন। 

অনুষ্ঠান স্থটীকে আকর্ষণীয় করে তোলে সঙ্গীত, আবৃতি, বৈঠকী গল্প, বাংল। 

নাটক বিজয়া”, হিন্দী নাটক *অভাগীন ক! খর্গ এবং একটি চিন্র প্রদর্শনী ও 
একটি 'কোটেশান; প্রদর্শনী । [ প্রশান্ত দাসগুধ ] 

'জভিনয়'-এর বার্ড সম্পাদকের প্রতিবেদন ॥ জব্বলপুরের দেবেজ্র 
বেঙজগলী ক্লাব আয়োজিত পঞ্চমবধিক একাস্ক নাট্য প্রতিযোগিতার বিচারকপদ 

গ্রহণ কৰে সম্প্রতি কয়েকটি অনান্থাদিত পূর্থ অভিজ্ঞ অজল করে এলাম। 
অংশগ্রহণক।রী নাটাদল ৯টিই ছিলে! স্থানীয় গে? প্রবাসী বলীয় সংসদ , 

সুভাষ উদয়ন সংঘ, অশনি, মৌন্ুমী, খেয়।লী, বিবেক, রাঁণাব, অঙ্গরাগ, 
গ্রতিবিশ্ব। নাটকগ্জলি কিন্ত সবই প্রায় বজবাসী বাঙালী কিংবা বাঙলাদেলী 

ন।ট)কারের কোথা ২ প্রস্তাব, শেষ সংলাপ, উপজিল বিষহরি, বচন নির্ব।সন, 

ভেস্কির খেলা, হয়তে। নয়তো, স্ৃতুঃর কুঁড়ি, ভ্রৃতীয় ক, একটি খররের নেপথ্যে । 



খী 

১৭৮৬ অভিনয় 

তিনদিনের এই প্রতিষে।গিতা৷ থেকে বোবা গেলে! যে, এখানে প্রতিভাময়ী 

অভিনেত্রী, দক্ষ প্রয়োগ ও অভিনয়-শিল্পীর অভাব নেই। কিন্তু আলো ও 

অন্তান্ত লরঞ্জাম সংগ্রহ সহজ নয় ; কিছু শিল্পী অবনত আপন ক্ষততাকে পরিস্ফুট 

করবার মতে! মহড়ার স্ুধোগ নেন নি। তবে প্রার সব্বাই পুরস্কার-প্রাপ্ডির 

চেয়ে নিজেদের ভূল-ত্রটি-কৃতিত্বের যথার্থ সমালোচন। গুনতে অধিক আগ্রহী । 

শুধু নাটকই নয়, সাহিতো!র গতি-গ্রকতি বুঝতে, পক্ছিমবঙের বুদ্ধিজীবীদের 

সম্পর্কে আলোচনা করতেও অনেকেই উৎসাহী । পেশাদার রঙ্গমঞ্চের অপ 

স্কৃতি গ্রচারে কলকাতার স।ছিত্যিকের! সহযে।গিতা৷ করছে এমন অভিযোগও 

কেউ কেউ করেছেন। এই দৃষ্টিভীর সঙ্গে সামজীন্ রেখেই বেশীরভাগ গোষ্ঠী 

নাঁটক-বাছাই করেছিলো। শ্রেষ্ঠ প্রযোঙ্নার পুরস্কার পেয়েছে খেয়ালী, শ্রেষ্ঠ 

পরিচালনার সঙ্গে ২য় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুবস্কার পেয়েছে অশনি | “বিবেক 

পেয়েছে ২য় শ্রেঠ পরিচালনার গৌরব। অভিন্তৃ-তালিকার উল্লেখযোগ্য 

নাম হলো £ দিবোন্নু গাজুপী ( অনুরাগ ), বিমল পাল ( পি-বি-এস ১, দিলীপ 

সরকার ( অশনি ). মোহিত কুমার ( প্রতিবিদ্ব ), সবিতা ভট্টাচাধ (খেয়ালী )? 

মায়া পোদ্দার (পি-বি-এস ), মিতু রাস (মৌন্ুমী) ও অশ্রু রায় (গ্রতিবিষ্ব )। 

মোহিতকুমারের অভিনয় ও নির্দেশনাননপুগ্ের কথা ভেবেই বলতে চাই যে, 

লে(লিতা-গ্রচ।রের চতুব গল্প এড়িয়ে আঞ্জকের জীবন-মুবী নাটক নির্বাচনই 

তীর আদর্শ হোক! খেয়ালীর তরুণ শিল্পীরা এই আদর্শের আস্তবিক অন্সসরণ 

মারফতই দর্শকদের মন জয় করেছে । পরিশেষে ডি.বি. ক্লাবের সদন্যদের 

অনন্ত আতিথেয়তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলবে যে, এদের ক্রমবর্ধমান 

আয়োজন-উৎসবের লাগমট। অরেকটু দৃঢ়মু্টিতে চেপে ধরা৷ উচিত, যাতে কমা 

ও অধিনায়কদেও দায়-দারিত্ব-হৃশ্চিস্তা অমাম্ুষিক হয়ে উঠতে না পারে, উৎসবের 

সহজ "মননে এদেরও যাতে খানিকটা অংশ থাকে! 

কট *৯$ 2০ ও গা ৮920) 
মাজদছ ॥ স্থানীয় বি, দে. রজ্মঞ্চে নেতাজী ক্লাবের নাটাশাখা ুষ্টি'ব 

প্রধে!জনায় পরৎ গন শতবাধিকী উৎসব উদযাপিত হলো । আলোচনায় অংশ- 

গ্রহণ করেন ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ ও পুষ্পজিৎ রায় । সঙ্গে শরৎচন্দ্রের গল্প অবলম্বনে 
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“বিলাসী” মঞ্চস্থ হয়েছিল। নাট্যরপ শ্ট্রীজীব গোস্বামীর । নাট) নির্দেশক-. 
গোবিন্দ গুহ নিোগী। 

“সংসারে যারা দিলে, কিন্তু পেলে না কিছুই" তাদের বেদনাই শরৎচন্দ্রের 
লেখনী ধরায় প্রেরণা দিয়েছিল। সমাজের সংস্কার ও গৌঁড়ামি বিরুদ্ধে তার 
জেহাদ ধোষণ1। * "বিলাসী নাটকেও শরৎচন্দ্রের এই দৃষ্টিভীই গ্রতিফলিত 

হয়েছে। সিলুযুটে বিলাসীর শবদেহ যাত্রা পরিমিতি বোধের অভাবে ক্লাস্তিকর 

অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ পায়নি। ভাটিয়ালী গানটি তুফান সরকার নুন্দর 
গ1ইলেও সম্পূর্ণ গানটির প্রয়োজন নাটকে ছিল না, কারণ নাটকটিব গতি তাতে 
ব্যাহত হয়েছে। সধানন্দ, জগদীশ ও মিস্তিরের সংলাপে গ্রাম বাংলার গ্রাম্য 
যড়ধঞ্জটি নগ্নরূপে প্রতিভাত হলেও ভড়ামির জোলে! রসে নাটকের সিরিয়াসনেস্ 

অনেকখানিই কমে গেছে। উপরোক্ত ক্রুট ব্চিতি থাকলেও নাটকটি সময্মোচিত 

ও সার্থক। অভিনয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিমির লক্কর ও পুতুলদ।স 

সরকার । অন্যান্য ভূমিকায় ধারা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা হলেন জীবন 

মজুমদার, গোবিন্দ গুহ নিয়োগী, ছুলাল দত, অজয় সরকার, কামাথা। গুহ. সাগর 

সেনগুপ্ত, চণ্ডী মজুমঞ্ার ও প্রবীর দত্ত । [ ডঃ প্রন্োত ঘে।ষ ] 

বাঁকুড়া ॥ রাজ্য তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের দেওয়৷ সেব্সার সার্টিফক্টে 
ন[কচ করে অভিনয়ের প্রাকৃমুহ্র্তে অনুষ্ঠান বাতিল করে স্থানীয় জেল] বর্তৃপক্ষ 
এক বিচিত্র নজীর স্থাপন করলেন গত ১৪ই ফেব্রুারী। ডিস্ট্ান্ট অফিসেস ক্লাৰ 
(জেল। শাসক পদাধিকার বলে এই সংস্থার সভাপতি ) রজত জয়ন্তী উপলক্ষে 

একটি নাটেৎসবের আয়োঞ্জন করে (ডি, এম-এর বাংলোর মধ্যে অবস্থিত ) 

আয়েজার মঞ্চে । উদ্বোধনের দিন বু উচ্চপদস্থ রাজবকর্মচারী উপস্থিত ছিল। 

এদিন *নাটারূপা” অঙিনয় করে রাজেন দাসের “এ এক ক্ষুধিত পাষাণ । এই 

নাটকের বক্তবা নাকি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরক্তির কারণ হয় । এর, ফলে 

এঁক)তানের এই যুগে এই সমাজে এবং সদানন্দের মেলার 'ষাদুকর” সহ সব 

আঁভনীতবা নাটকের পাগুলিপি/বই “সায়েব দেখতে চেয়েছেন” বলে ভি, ও. পি'র 
সম্পদক সংগ্রহ করে নিয়ে যান। বলা বাহুল্য, আগে সেল্সার করা সত্বেও এ 

নাটকগুলি মঞ্চস্থ করতে তওয়া হয়নি বা লিধিত/মৌধিক কোন কারণও দেখান 
হয়নি! 

ডি, ও” পি'র নিজস্ব গ্রযোজনা “সংঘাত, নিলনতীর্থের “ইতিহাস কা 

মঞ্চরঙ্গের 2০৮ %1810986 ৬0108 ও আননাষের 'যদি আহি কিন্ত আদি” 
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নাট্যোৎলবে মঞ্চদ হয়। 

জেলা তথ্য ও জনসংখোগ দগুরের উদ্যোগে মার্চের শেষে যাত্রা উৎসব 

হলে!। নামেই 'উৎসব'--মাজ্র চারটি সংস্থাকে ভাকা হয়েছিল, তার মধ্ো 

সগ্যাসী অপেরার *সন্নাসীর তরবারি' ছাড়া বাকীগুলি অনুষ্লেখ্য। 
[ নিজন্ব গ্রতিনিধি ] 

চাকজন্ছ (নদীয়া)॥ এক লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত ছাকদহে বর্তমানে সনিষ্ঠ 

ন1টাকর্মশদের সমত্ব প্রয়াসে দর্শক তৈরী হলেও শহরে একটি টাউন হুল তৈরীর 
গ্রয়োজনীতা সম্পর্কে রাজপুরুষরা এখনও অবহিত নন। স্থানীয় নাটাসংস্থা- 

গুলি বারংবার অন্থরোধ উপরোধেব গ্রতুঃত্তরে একমাত্র 'প্রতিশ্রুতি” ছাড়৷ আর 

কিছুই পাননি । স্থানীয় অনপ্রিয় সংস্থা “হ-ষ-ব-র-ল” তাদের ১৬শ বাহিক 

না.ট।1খসবের স্মারক পুস্তকায় ক্ষুন্ধ হয়ে লিখেছেন £ 'আমরা শুধু নগরপালদের 

জ[নাই--আমাদের বাশ নেই, কিন্তু বাশি আছে। সেই বাশির ক্ষুব্ধ সুরতরঙ্গে 

হয়তে। আমরাই হয়ে উঠব হামিলিনের সেই বাশিওয়াল”। 

নাটোৎসবে সংস্থটি পরিবেশন করে গ্রীক নাট্যকার সোফেক্রিসের 

“রাজা অয়াদিপাউস' এবং রতন ঘোষের 'দীতাহরণ” । প্রথম নাটকটি পাঁরচালন। 

করেন ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় । ছিতীয়টি অমল বিশ্বাস। লমীর সরকার ছুটি 

নাটঞফেরই আবহু সঙ্গীতের দায়িত্ব পালন করেছেন। ন্ুপ্রযোজিত নাটক ছুটিতে 

অভিনয় করেন :-_ ইন্দ্রনীল চট্ট £, চন্দন সেন, অমরেশ বন্দযোঃ, গিরীন 
মজুমদার, অমল বিশ্বাস, পার্থ চৌধুরী, শ্ু/মল ঘোষ, কৃষ্ণা রায়, সমীর সরকার, 

নারায়ণ পাল, শংকর রক্ষিত, প্রদীপ বন্দ্যোঃ, অশোক চক্রবর্, অনীতা ঘোষ- 

সহ সংস্থার কুশলী শিল্পীবুন্দ। [ সংবধদাতা ] 

হাওড়া ॥ শবৎ স্থৃতি বিজড়িত হাওড়ার সামতাবেড় অঞ্চলে নট] প্রযোজনার 

বহতা 'ধারাকে যারা অব্যাহত রেখেছেন তাদের অগ্রণী-- রূপায়নী। রজত 

জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত একটি আক্্ষণীয় স্মারক গ্রন্থে সংস্থর শিল্পীরা 

ঘোষণ। করেছেন হ আমরা সে নাটকের বিরুদ্ধে যে নাটক মানুষকে বিভ্রান্ত ঝরে, 

অদ্ধক।রের যবনিকায় আলোর স্বপ্নকে আড়াল করতে চায়। সেই আধাব 

নাটক নিপাত যাক'। ঘোষিত নীতি রূপাযণের তাগিদে এরা অভিনয় স্থৃচীতে 

রেখেছিলেন মেহিত চ্যাটাজ্শর বাজরক্ত, মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের “হারাণের 

নাতঞ্জাম।ই? (নাটাম্প অরুণ মুখে পাধাায় ) ও সৌরীন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পলাশীর 
পরে”। প্রাকৃতিক ছুর্ধোগে তৃতীয় নাটকটি মঞ্চস্থ ঝরা সম্ভব হয়নি অপর 
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ছুটি নাটক পরিচালন! করেন ঘথাক্রমে পাচুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও শশা 
গঙেপাধায়। রাজবক্ে ব্রজগোপাল চা।টাজাঁ, পাচুগোপাল চাটাজঁ, বিবে 

হাঞ্জরা ও দেবন্রী রায় অভিনয় সৌকর্ধে দর্শকদের পরিতৃ্ধ করেন। “ছারাণের 
নাতজাম।ই'-এর বক্তবা, প্রযোজনা, পরিচালনা ও অভিনয়ের নুষ্টু সমন্বয় 
কআভূতপূর্ব উদ্দীপনার স্মৃ্টি করে। বিভিন্ন চরিত্রে যার! দর্শকদের অভিনন্দন 
কুড়িয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখা £ তুষার ঘোষ, অশোক ঘে।বাল, গে।বিন্দ মালা, 
দেবব্রত চাটা প্রবীব মঞ্সি) নিশীব রায়, স্বপ্রা! ঘোষ ও বেলা সরকাব। 

[ সংবাদদ[ত। ] 

আলিপুরছুয়ার ॥ বালিকা শিক্ষা মন্বি'বর পুরস্ক'ব' বিতরণী উৎসবে শ্রীমতী 
অরুণ দাস ও গ্রীতি আচার্ষের পরিচালনায় বিষ্ভালয়ের ছৃত্রীরা অভিনয় করে 

প্রশান্ত চৌধুরীব 'কুম্তকর্ণের নিদ্রাতঙ্গ' । নুপ্রযোজিত নাটকটিতে অভিনন্ধ করে 

সীমা ঠাকুরতা বীতা সাহা, পাপড়ি সরকার, মিতা চক্রবর্তাঁ, নুষম। নাগ, রমা 
গা্জলী প্রভৃতি [ গ্রদীপ দে] 
ইছাপ,র॥। লোকনাট/গুক ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র আকন্মিক তিরোধানে স্থানীয় 

সমস্ত গাটাসংস্থ। ও সাহিতা অন্কবাগীরা নর্থল্যাণ্ড পুঙ্জ। প্রাঙ্গণে সমবেত হচ্কে 

প্রান্ত পালাকারের শ্থতির উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা! নিবেদন করে। সভাপতির আসন 

গ্রহণ করেন নর্থল্যাণ্ড উচ্চ ঘিষ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক নির্মলচন্দ্র দাস। শ্রীদের 

বন্ধমুখী প্রতিভা সম্পর্কে আলোচন1! করেন নির্মল চক্রবর্তা, সমর মিত্র, শ্থজিত 

ব্যানাজর্খ, কৃষ্ণ দে, অমল ভট্টাচার্য, যতীন দাস, বন্কুবিহারী দাস, বিমলেন্দ্র দাস, 

প্রহাত চক্রবর্তাঁ, হরিহর ভট্টাচার্য, গৌরহুরি বন্দেযোপাধ্যায়, কালী সহায়. অঞ্জিত 

ব্যান,জঁ, অরুণ দে, তরুণ দে ও অলীম ত্রিবেদী। এই সভায় ইছাপুব মাঝের- 

পাড়া_দ্বেবীতলা রোডের নাম পাল।সম্াটের নামে নামান্ছিত করার প্রস্তাব 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। [ সংবাদদাতা) 

বর্ধমান ॥ রেলওয়ে বঙ্গমঞ্চে "স্বীকৃতি? সংস্থ। অভিনয় করে 'শকুন ও “নুবচন 

নর্বাসন'। প্রথম নাটকটির কুশীলবদের আড়ষ্ট ভাব এবং উচ্চারণ ভ্রেটি কাটাতে 

হবে। লাইটম্যানের কঠসম্বর উচ্চগ্রামে তোল! প্রশ্নোজন। সন্ভেষ ঘোষের 

অভিনয় প্রশংগনীয়। দেদীতে অনুষ্ঠান পুরু হওয়ার কারণে দ্বিতীয় নাটকটি, 

দেখাব সুষে'গ হয়নি । 

বর্ধমানের নবগঠিত সংস্থা 'বর্ধঘান ধিয়েটার ইউনিউ? ১৫ এপ্রিল রেলওয়ে 

রঙমঞ্ে মঞ্চস্থ করে 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর** ও 'উপঞ্িল বিষহুরি'। প্রথম 
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নাটকে ভাঃ দ্বরূপ দত ও বান্থদের ঘোষাল স্মরণীয় চরিগ্রচিজণ করেছেস। 

ছর্ধদেৰ পাঁজার গান ও অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে। অন্তান্ত চরিত্রে 

ুন্দর অভিনয় করে নাটকটির সামগ্রিক সাফল্যের শরিক হয়েছেন তপন সেন, 

প্রধীর ভট্টাচার্য ও ম্বপন লেনগুপ্ঠ। নাটকটি পরিচালন! করেন ডাঃ শ্বব্ধপ 

দত্ত। ছ্িতীর নাউঞটিও দর্শকদের প্রতাশ পূর্ণ করেছে। 
এতদ্অঞ্চজির ছুটি খাতিমান সংস্থা মৌলিক; ও “নটরাজ ইউনিট'-এর 

সাম্প্রতিক প্রযোজনা শরৎচন্দ্ের “পথের দাবী" ( নাটারূপ £ মল চৌধুরী ) ও 

এরাও মানুষ । ছুটি নাটকই প্রযোজনাগত বৈশিষ্ট উজ্জ্বল । 

“মৌলিক' পরিচালিত শান্তনু স্বৃতি একান্ক নাটা গ্রতিযোগতায় ১৮টি সংস্থ। 
যোগদান করে। ফলাফল 2 শ্রেষ্ঠ গ্রযোজন! ক্যা নেই ম্বপ্ন আছে ( অশোক 

সংঘ । রাণীগঞ্জ), ২য়_-বাঘবন্দী ( অধান্ত্রিক। চিত্তরঞ্জন ), ৩য়--গেত্রিঘ়েল- 

. পেরী ( নটতীর্ঘ) ও অনির্বাণ ( শিল্পায়ণ )। পরিচালন! __স্ুনীল ভট্টাচর্য 
(বাঘবন্দী )। অভিনেত৷ দেবব্রত মিত্র (স্থ্য। নেই.**)২য়-- নারায়ণ দাস 
(বাঘবন্দী) ও অমল চক্রবতা (গেত্রিয়েল পেরী)। অভিনেত্রী--ছবি গাস 

( রাঁণার ) এছাড়া মঞ্চ পরিচালন (2): অন্ুগ সঙগীত ও শিশু অভিনেত্রীর 

ক্ষেঞ্সেও পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। [ ললিত কোনার ] 

বযারাকপুর ॥ প্রতিভূর দুদিন ব্যাঁসী দ্বিতীয় বাধিক উৎসবের প্রথম দিনে 

যাত্রিক, শোভিক ও নটভীর্ঘ অভিনম্ব করে যথাক্রমে সোমক ও কালীচরণ, 
ছে রাজবিদ্বোহী ও গেত্রিয়েল পেরী। দ্বিতীয় দিনে গণনাটোর কলাকার শাখ। 

পরাণ বন্দ্োোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করে 'ম্প।টক্কাস। সবকটি গ্রযোজনাই 

অভিনয় দক্ষতায়, নাট। বক্তব্যের বিশিষ্টত। এবং সর্বোপরি প্রয়োগ পরিকল্পনার 

ক্ষেত্রে উন্নত মান বজায় রেখে উপস্থিত দশক সমাজের প্রশংস। লাভ করে 

[ সংবাদদাতা ] 

মারাল ॥ অনামীর দ্বিতীয় বধিক নাটে)াৎসবে শিল্পীলে।ক, ব্ল।সিক, অজন, 

ধাত্বেক, ভাব্রূপ, চলিফু, আদি মেস্ত্রী সঙ্ঘ ও সপ্তধি নিজস্ব মঞ্চ সফল প্রষো- 

জনাগুলি মঞ্চপ্ ক্রে দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে । শেষ দিনে 'অনামী, 
অভিনয় করে রাধারমণ ঘোষের 'হয়তে। নগ্চতো? । অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন 

অশোক বন্দোপাধ্যায়, মনোহর বন্দো।পাধায় (নির্দেশক), আলোক মুখোপাধ্যায়, 

দেবস্রত রায়, অমিয় খন্দ্যোপাধ্যায় ও গোরাটাদ মুখোপাধ্যায় । অনামীর 

সময় সম্প্রতি নন্দগঃল ঘোষ বি, টি; কলেছে আমস্ত্রণমূলক অভিনয়ে অংশ গ্রহণ 
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করে হইতে সাবধান* ও হয়তো নয়তো? মঞ্চস্থ করেন । [সংবাদদাতা] 

' বারুইপুর ॥ নবধর্ষ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে প্রতীক গোঠী রবীন 
ভট্টাচার্ধের “বিরাশী শিরা? মঞ্চস্থ করে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে যথেষ্ট আনন্দ দান 

করে। [ সংবাদঙ্গাতা ] 

হলফিবাড়ী॥। তমাল ভট্টচার্য ও সমর দে'র পরিচালনায় হুলদিবাড়ী থিয়েটার 

সেপ্টার স্থানীয় বরীন্দ্র ভবনে "সীতা হরণ” মঞ্চস্থ করে। দলগত অভিনন্ব 

নৈপুন্ে প্রযোজন।টি হৃনঘগ্রাহী হয়ে উঠেন্ছল। বেলী ভট্টাচার্য ও সন্তোষ 

ভূদ্রের মর্মস্পশরখ অভিনয় দর্শকদের "অনেক দ্দিন মনে থাকবে। অন্যান্থ চরিজ্ে 

রূপদান করে লীন। চক্রবর্তাঁ, ছিজেন, প্রলয়, গৌর।জ, ভানু, শ্যামল, দেবত্রত, 
অন্ধুপ, নরেন, বাসে ও অপরেশ সরকার। 

ইউন।ইটেড ক্লাবের প্রযোজন। চিররঞ্জন দাসের 'গফুর-আমিন! সংবাদ 

রবীন্দ্র ভবনে সম্প্রতি ম্ঝস্থ হছল। দর্শকমনে প্রত্যাশিত সাড়া জাগাতে লা 

পারলেও সংস্থার প্রচেষ্টা আশাবাপ্রীক। [ সংবাদ দাতা] 

বাগনান ॥ কানাইপুর বান্ধব সমিতি' বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে অভিনয় 
করে মহেন্দ্র গুপ্তের পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিত সিং ও সস্যগ্রয়।ত লে।ঝনাটাগুরু 

ব্রজেন্্ কুমার দে রচিত 'ন্টী বিনোদিনী । বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়ের সুষ্ঠ 

পরিচালন ও ন্বধাংশু মুখাজাঁ, দিলীপ চযাটাজ, প্রাণকুমার চা।টার্জা প্রমুখ 
শিল্পীসহ অন্থান্ত কুশীলবদের উল অভিনয়ে ও অনুসঙ্গ বিভাগের সুষম সাযুজ্য- 

করণে পালা দুটি দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। [ সংবাদদাতা ] 

ভায়মগ্ুহারবার ॥ ঝাউর্টাড়ির সক্তশ্রী ক্লাব আভাস রায়ের নির্দেশনার 

অভিনয় করে 'অরুণ-বরুণ-কিরণমালা+। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে যারা 

প্রা ছ-হাজার দর্শককে সে রাত্রে আকুল করেছে তাদের মধ্যে উল্লেখ্য £ 

ভাঃ পুলিন বিহারী সামস্ত, ন্ুভাব রায়, রবীন্দ্রনাথ ভাণ্ডারী, অর্ধেন্দুশেখর টংস্ত, 

মুকুল মণ্ডল, সঞ্জিত মণ্ডল, তারামণি মণ্ডল, মেঘন।দ পাড়ুই (ইনি দরা'জ গলাস়্ 

গান গেয়েজেন) অমুলা ও গৌতম মণ্ডল, বর্ণ মি, খুকু হালদার, মলিনা ও 
পুতৃল। নাট্য উপদেষ্টা- গোবিন্দ গার্গুলী। সঙ্গীত-ইন্রজিত নগ্ডল। 
রূপসজ্জা করেন স্থানীষ ভট্টাচাধ ত্রাস+। ( সংবাদ (তা ) 
পানাগড় ॥ ১০৭২ থেকে প্রগতিবাদী নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে স্থানীর 

বৈশাখী” সংস্থাটি একটি গৌরবদীপ্র এতিছ গড়ে তুলেছে । এদের প্রযোজন। 

তালিঞায় আছে মুত্যু অভীত, কঙ্গোর কারাগারে, বর্গা! থলে দেশে (উৎপল 
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দত্ত), চুপ সতি) বলছি, হইতে সাবধান, তোরের মিছিল, অগ্নিগর্ভ হেমেপুর -- ও 
সংস্থ। সদস্য তপন মুখোপাধ্যায়ের পাওুলিপি “এ এক অন্য যাছু' । উল্লেখ্য 
শেষোক্ত নাটকটি ইতিমধ্যে তিনবার মঞ্চস্থ হয়ে দর্শকদের অভিনন্দন লাভ 
করেছে। [ সংবাদদাত। ] 

কুনারঘুবি॥ জনুয়ারীতে স্থানীয় বাণী মন্দির ক্লাবে এক্সরে কালচায়াল ইউনিট 
শরৎ জন্ম শঙব্ষ উপলক্ষে অভিনয় করে “মহেশ'। অনস্ত গোন্বামীর নির্দে- 

শনায় প্রদীপ সেন, কল্যাণ ব্যানাজরশ, আশীষ মৃখা র্খ, গীতা গোস্বামীর অভিনয় 

দর্শকদের মনে রেখাপাত করে। দ্বিতীয় দিনে 'পাওুলিপি” পত্রিকার ব্যবস্থা- 

পনায় শরৎ সাহিতা সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা আলেচনা করেন। অনুষ্ঠানটি 

হৃদয়গ্রাহী হয়। '“পাগু,লিপি* আয়োজিত স।হিতা প্রতিযোগিতার পুরস্ক/রও 

এদিন দেওয়া হয়। [সংবদদাত] 

চাতর। ॥ ১৩ ও ১৪ মার্চ ভাবতীয় গণন।ট্য সংঘ-_চাতরা শাখা প্রথম বাষিক 

ন।ট]ত্পবের আয়োজন করে। এতে অঞ্জিনীত হয় 'মহছেশ' (নাটারূপ মলয় 

দ|স ), গফুত-আমিন। সংবাদ ও ভেক্বীর খেলা। তিনটি নটকই পরিচালনা 
করেন সন্তোষ রায়। বিভিন্ন চরিত্রে অবিন্মবণীয় অভিনয় করেছেন সন্তোষ রায়, 

দীপা মুখাজ। ন[টঝগুলির সাফল্যের শরিক ছিলেন--সাধন গাঙ্গুলী, মাণিক 
দ্বাসঠাকুর। কালিদ|স-বিকাশ বিশ্বাস, সুবীএ রতন-ম্ুনীল দাস, বিদ্যুত সেনগুণ্ড, 

বিশ্বনাথ চাটার, পন্ছজ রায়, নীরোদ ব্যানাজর্শ, সন্দীপ চ্যাটার্জাঁ প্রমুখ। 
নাটকগুলি দর্শকদের প্রাধিত চাহিদা পুরণ করলেও টীম ওয়ার্কের ক্ষেত্রে উন্নতির 
অবকাশ আছে। তিনটি নাটকে ফ্রীজের বাবহার করা হয়েছে তবে সেটগুলি 

প্রযুক্ত । বিশ্বনাথ চ]াটাআর মঞ্চসজ্জ! সুন্দর, তবে দৃশ্ব/স্তরে যাওয়ার সেটগুলি 
আরে ভ্রত পরিবর্তন কর প্রয়োজন । কৃষ্ণ দাস ও থোকন বিশ্বাসের আলো। 

পরিচ্ছক্। [গৌরীশঙ্কর মজুমদার] 
টাকি ॥। ১, ও ১১ই এপ্রিল টাকি কালচারাল ইউনিটের প্রথম বাধিক 

নাটেযাৎসবে সংস্থার নি্জন্ব প্রযে।জনা 'নীলরক্ত' ও ঘুম নেইঃ এবং বসিরহাটের 

কালচারাল ইউনিট প্রযোজিত 'মারীচ সংবাদ” বিপুল উদ্দিপনাব মধ্যে মঞ্চস্থ 

হর । টাকির নবগনিত সংস্থ।টির নাটক নির্বাচন ও সনিষ্ঠ প্রচেষ্টা দর্শকদের 

লা লাজ করে। [ সংবাদদাতা ] 

তুর্গাপুর ॥ ঞ, ভি,বি ক্লাব আয়োঞ্িত আস্তঃবিভাগীয় নাট্য প্রতিযোগিতার 

ফলাফল : শ্রেষ্ঠ প্রযোজন1$ হারাধনের দশটি ছেলে (ফিটিং শপ) ২ 
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হয়তো-নয়তে। (প্রডাকশন কণ্টোল)। পরিচালক : মিলন দেব। অভিনেতা- 

গঙ্গ! বোস। সহ আতিনেতা-_ ছুলাল দত্ত 

শোৌভিঞ-এর সান্প্রতিক প্রযে।জনা মোহিত চ্যাটাজার 'বাধবন্দী” ইতিমধ্যে 

অনপ্রিয়তা অর্জন ঝরেছে। প্রযোজন|টির সাফল্যের মূলে কনক বকসীর 
নুনির্দেশন, ইলা চক্রবত্তাঁর অভিনয়, নকুল মুখাজর্খ-নেহালুদ্দীনের আলো, 

ভূপেন মৈত্রের সঙ্গীত, নির্মল চক্রবর্তীর মঞ্চ পরিকল্পনা ও সর্বোপরি শৌভিক 

শিল্পীদের অভিনয় নৈপুন্ত অবশ্থই উল্লেখষে।গা। 
এম, এ) এস, সি হলে মন্থয়া”র হু অভিনীত *মারীচ সংবাদ নিখিল 

ব্যান।৬্শ সমীব চক্রবর্তী, আশিষ দাস, শ্তামাপদ ব্যানাজরখ ও কুন্ুম দাসের 
পরিশী লত অভিননয় গুণে দর্শকদের বিমুগ্ধ করে। নিখিল ব্যানার নির্দেশনায় 

আলোর কাজে সহায়তা করেন ববি সাহা ও দুলাল ব্যানাজ। [প্রতিনিধি ] 

বার্ণপুর ॥ 'মফংহ্থল বাংলার দর্শকদের কাছে পেশাদারী ও অর্দধপেশাদারী 

নাটকের পাশপাশি গ্রুপ থিয়েটারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাকে জনপ্রিয় 

কবে তোলা প্রয়োজন । সেটা এককভাবে এতর্দিন আমরা চেষ্টা করেছি বটে, 

তব গ্রপগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরো জোরালো হবে এই আশা নিয়ে 

আমরা নাটে)ৎসবের আয়োজন করেছি। এব ফলে এই গ্রুপগুলির পারস্পরিক 

যেগাষেোগ ও সহযোগিতাও বৃদ্ধি পাবে।, 

“দিশারী আয়েজিত প্রথম বাতিক নাট্যোৎসবে উপরোক্ত বজব্য রাখেন 
সংস্থার সম্পাদক শিশিব শোভন চট্টরোপাধ্যায়। ভারতীভবন মঞ্চে আয়োজিত 

এই উৎসবে পরবাস, মিতালী (কুলটি), নাট/রূপা, দরবাবী, ন।টুকে (আসানসোল) 

ও দ্রিশারী মঞ্চস্থ করে মাপীচ সংবাদ (পরিচালন! গুরু সেনগ€) রেডিও/জিজ্ঞানু/ 

চেয়েছিলাম (তিনটি একান্ক £ বচন! ও পরিচালন! বছু মুখোপাধ্যায় ) ক্রীতদাসের 

মৃত ( রচনা ও পরিচালন! গিরিজ। দত্ত ), কৃপণের ধন ( তপেন চট্ট্রপাধ|ায় ) 

একটি বাক্তিগত গল্প (সুব্রত দাসমাল) ও ভালো মানুষের গপ্পো! (শিশির শোভন 

চ্টরোপাধ্যান্্)। সংস্থার মূৃগপান্রের মতেঃ উৎসবের (পূর্বে উল্লেধিত) ছুটি 

উদ্দেশ্ঠ সম্পূর্ণ সফল হয়োছ। নাটে।ৎসব স্থানীয় দর্শকদের মধ্যে এক বিরাট 

সাড়া জাগিয়েছে এবং এই গ্র,পগুলির নতুন নতুন আঙ্গকের ন্ুুপরিকল্পিত 

নিষ্ঠাবাণ গ্রযোজনাগুঙ্জি স্থানীয় নাট্যকমর্ণ সহ দর্শকদের মনে নাড়া দিয়েছে। 

উৎসবে সতিনীত নাটকগুলির গ্রযেজনাগণ্ড মান পুত্থানুপুঙ্খ ভাবে বিচার 

করেন চিররজীন দাল ও আশিষ মুখোপাধ্যায়” শ্রীদাসের বক্তব্যের সারাংশ £-- 
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নটেক প্রাসঙ £ আবহম।ন কালের অত্য।চারী ও অত্য।চারিতের সম্পর্ক পর্যায় 
ক্রমিক ভাবে ছুটি নাটকে এসেছে-মারীচ সংবাদ ও ক্রীতদাসের মৃত্যু । ছুটি 

নটকই বর্তমান যুগ কালের এতিহাসিক পরিস্থিতির ওপর দীড়িকে যুগ ও জীবন 

ঝিষ্টাষণ করেছে এবং পরিশেষে অত্য!চাগীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘে।বণ। করেছে। 
সমসামগিক কালে শ।সক শ্রেনীর নির্দেশে ক্ষমত! বদলের কাহিনী এঁতিহাসিক 

ধারায় ব্যাথা করতে চেয়েছে 'চেয়েছিলাম' ৷ শেষ পধন্ধ! অবস্থয এ নাটক জনগণের 

শেষণমুক্তির কোন পথ নির্দেশ করতে পারেনি । “রেডিও” ও “জিজ্ঞ নুর নাট্য 

গঠ$ণ দুর্বল, কিন্তু তাহলেও সমসাময়িক মধ্যবিত্ত জীষ্জান মানসেব আশা-আকাঙ্খা- 

ক্রেদ“হত।শা-সংগ্রাম-নুবিধাঝাদী মানণাসকতা মুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে। 

প্রযেজণ। প্রসঙ্গ : মাপীচ সংবাদ ও ক্রীত্দাসের মৃত! নাটকের প্রয়েগ পরি- 

কল্পনায় ব্রেখট, ও মেয়ারহোন্ডের থিয়েট্রিক্।ল ফর্মের সঙ্গে রিয়ালিষ্ট ফর্মেরও 

ব্যবহার আছে । বিষয়ের চেয়ে কংর্মর আধিক্য চোখে পড়ে বেশী চেয়েছিলাম 

কিছুটা] গ্রতীকী রীতির বিদ্তু অভিনয়ে স্টাইলাইজড্ ধারার সংমিশ্রণ । 

রেডিও, জিজ্ঞাস ও কৃপণের ধন বিয়ালিষ্ট রীতির প্রযোজনা । মারীচ সংবাদ, 
ক্রীতদাসের মৃত্যু এবং চেয়েছিলামের অনেক চগিত্রকেই নিজ নিজ সত্ব। ছাপিয়ে 
নাট্যকাঁরের অভীগ্মা মত কথা বলড়ে হয়েছে। প্রথম ছুটি, নাটকে ফ্রীন্জের 
ব্যবহারের আধিকা লক্ষণীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ-অঙ্গসজ্জা-সলীতে হুর্বলতা৷ নজরে 

পড়ে। কিন্ত তা সত্বও মাণীচ সংবাদের পরিচয় পাল ও ক্রৌতদাসের মৃত্যুর 

সমস্ত মঞ্চকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করা এবং ছুটি কালের ছুটি অত্যাচারের 

পারস্পরিক স্থান পরিবর্তনের ট্রিটমেন্ট কিংবা এরিণাতে স্ব্যারামুনোষ প্রতীকী 

ব্যবহার, ড্রাবা ও স্পার্টটকাসের লড়ইয়ের দৃশ্তের পরিকল্পনা, যুদ্ধ মদমত্ততার 
ট্য/বলে। অভিনপ্নের কপ নিঃসন্দেছে খুবই উচ্চাঙ্গের । জিজ্ঞাা ও রেডিও সে 

তুলনায়'নিয়মানেব। গ্র,প বা ব্যক্তিক অভিনয় বা প্রযোজনার অন্তান্ঠ অঙ্গ সম্পর্কে 
পবিচালক খুব কমই যত্বু নিয়েছেন। 'কপণের ধন'এর সামগ্রিক অভিনয় 

বিচ্ছিন্ন ভাবে জোরালো। তবে হলধর ও হাবার বাক্কিগত অভিনয় জোরদার 

প্রথম দৃশ্তের বিরতি পরিকল্পনা বার্থ শিল্পবল সম্পন্ন । . মঞ্চের পরিকল্পনা ছিমভাম 
সঙ্গীত ছুর্বল । 

উল্লেখিত নাটকগুলিতে অঙ্গীতের বাবহার ও রূপসজ্জা সম্পর্কে সঙ্গী 

পরিচ।লকদের' দরে! গভীর মনোনিষেশের প্রয়োজন আছে বলে শ্রী: 

মনে করেল। 



অস্িনয ১৭৯৪ 

একটি ব্)ক্তিগত গল্প--নাটকের গঠন বর্ণনাতবক এবং ব্রেখটায় রীতির ছারা 
প্রভাবিত। গ্রযোজনাকর্ম পরিচ।লকের কল্পুনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যা, 

কোরিওগ্রাফি ও মঞ্চ বিভাজন নুপরিকল্পিত। দক্ষ আলোকশিল্পী ও গ্রয়োজনীর 

মঞ্চ অন্ুষঙ্গের অন্তাব অনুভব করা গেছে। কম্পে।জিশানগুলি আইডিয়া- 

ভিত্িক। অভিনেতার স্টাইল ইজড. ফর্মে সুন্দর অভিনয় করেছেন। 
ভালো মানুষের গপ্পো নাটকটির পরিকল্পনায় চিন্তার ছাপ আছে। 

কোবিওগ্রাফি হুন্বর। অভিমন্থার গৃহ থেকে বিচার দৃশ্তে যাওয়া ুষ্ঠু ও 
ছুচিস্তিত। গায়কী কঠ ও ডঙ উচ্চালের। ব্রহ্ধার চবিত্রে আরো বাক্তিত্ব 
বাঞ্ছনীয় আভিনযের মান প্রশংসনীয় । 

আন্ক সম্পর্কে আশিষ মুখোপাধ্য়ের মস্তব্যের সারাংশ :--- 

মারীচ সংবাদে মঞ্চস্থাপত্যকে সরাসরি স্থান না দিয়ে আলোর সাহাষো 

সাইড ব্যবহার করে তিনটি কাল ও তার পরিবেশকে বোঝান হয়েছে। পরি- 

কল্পনাটি লুন্দগ কিন্তু লাইভের ছবি তিনটি কাল ও পরিবেশকে সঠিকভাবে 

পরিস্ফু১ করতে পাবেনি। ফ্রিজ কম্পোজিশানে আলোছায়ার মাপ ও মানা 

ঠিক না থাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রেতা আকর্ষণীয় হতে পারেনি, অথচ চরিল্ত 

পৰিচয় পর্বে বর্ণ) ঠবচিত্র বোঝ।তে বিভিন্ন রঙের আলোর ব্যবহার জুন্দর়।. 

আলো ও মঞ্চ সৌকর্ধের বিচারে জিজ্ঞানু, রেডিও ও চেয়েছিলাম, 

সবকটিই দুর্বল। স্থান-কাল-পর্িবেশ কিছুটা রেডিও নাটকে দেখালেও অস্ত 
ছুটি নাটকে তা অন্ুপস্থিতু। মঞ্চ ব্যবহার সম্পর্কে কুশীলবদদের আরে! সজাগ 
হতে হবে। 

ক্রীতদাসের মৃতু)'র মঞ্চ পরিকল্পনায় পশ্চাদ্পটে” শ্তাডে। প্রয়োগ, ফ্রিজ 
কম্পোজিণান কিংবা *সিলুয়েট' রচনায় পরিচালক খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । 

আবার মঞ্চের সম্মুখ অংশে স্ব্ারামূনোর সাহাষ্য দড়ির জাল তুলে এবং মধ্য 
মঞ্চে একটি অর্ধ আবরণ দিয়ে লড়াই-এর এরিণা, পিছনের বেদীর মূলে লেনে" 
টারদেন বলিয়ে রাজকীয় গ্যালারীর পরিবেশ সৃষ্টি সার্থক । এই নাটকে আলে! 

বিঞ্ির রডের মধা দিয়ে নতুন নতুন ক্স পেয়েছে, ব্যঞ্রণা পেয়েছে এবং পৃৰক 
জোন স্যউতে সার্থক হয়ে উঠেছে। 

কুপনেব ধন নাটগ্ের ম্চসজ্জা ও আলোর প্রয়োগ নিতান্তই অনুক্পেখ্য। 
একটি ব্যকিগত গন্ধে শ্ক(ভে গ্রয়োগ ঘটন। বিশ্টাসের সঙ্গে তাল বাখতে পারেনি । 
ভালো মাগুষের গঞ্জো৷ নাউকে আলো ও মঞ্ট সুপরিকল্পিত। জঙ্জার আগমদ 
ও নিক্রুপণ মিরারের সাধে] বৃত তৈরী করে করংল এফেকুটিভ হতো। [প্রতিনিধি] 



১৭৪৯ অভিনয় 

ছানুরিয়।॥ বর্ধমান জেলার জামুরিয়ার “মিলন সমিতি' এতদঅঞ্চলে প্রথম 
একান্ক নাট প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করে নাট্যকর্মীদের ধন্তবাদাহ হছলেন। 

গ্রতি সন্ধ্যায় প্রতিযোগিতার আসরে আশাভীত জনসমাগম হতো! । গ্রতি- 
যোগিতার ফলাফল : শ্রেঠ প্রযোজনা অনামী নাট্যগোষ্ঠী (ডাইনোসেরাল ) 

২য়--বারমুণ্ডিয় রিক্রিঃ ক্লাব ( হইতে সীঁবধন )। পরিচালক--নিশীথ ঘটক 
( ডইনোসেরাস )। অভিনেতা--অঞ্জিত ব/নাজ্া (বিশ পঞ্চাশ )। পাণ্ড,- 

লিপি__ভেম্কীবাজীর খেল! ( অসীম হোড়)। বিশেষ পুরস্কার-_ম|ঃ জীবনময় 

কাঞ্জিলাল ( বর্ণ বিপর্বপ্ন)। প্রতিষোগিতার শেষদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের 

উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণ করা হুয়। [ সংবাদদাত] 

 কুমারগ্রাম ॥ কুমারগ্রাম ব্ল এমপ্রন্থিজ রিক্রিয়েশান ক্লাব আয়োজিত নাট্য 

প্রতিযোগিতা এই অঞ্চলের দর্শকদের নাট। চেতনাকে পরিপুষ্ট করছে। পাঁচদিন 

ব্যাপী নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল £ অংশগ্রহণকারী ০টি দলের মধ্যে শ্রেষ্ট 

প্রযোজনা--হইতে সাবধান, শ্রগতি যুরশাট্য সংস্থা ( হুলদিখাড়ী)। ২য়ু_ 
শেষ বিচার, বাঘা যতীন ক্লাব (দিনহাটা )। পবিচালক -ন্ুবোধ দে (হইতে 

সাবধান)। অভিনেত্রী -সন্ধ)া চক্রবর্তী, ভেক্কীর খেলা (আমরা ক'জন, 

বারবিষ! ) [ সংবাদদ!তা ] 

[ নাট্য প্রতিযোগিতা! বা'সন্মেলনের প্রতিবেদনগুলি নিয়োদ্ধুত প্রশ্নাবলীর ভিত্তিতে 

রচিত । 

১। উদ্চেগী সংস্থার ক) নাম ও খ) ঠিকানা । ২। 

প্ররতিষেগিত। বা নাট্য সম্মেলন আয়োজনের উদ্দেশ্থা কি? ৩। উদ্পোগী সংস্থার 

চলতি বছরের নিজন্ব প্রযোজনার নাম। অন্থান্ত গ্রতিষে!গিতায় আপনারা অংশ 

গ্রহণ করেন? ৪ কতো বছর এই প্রতিযোগিতা (বা সম্মেলন ) চলছে? 

প্ররতিযোগিত। (বা সম্মেলন ) পরিচালনার বাস্তব অস্মুবিধা কিকি? এবার 

প্রতিযোগী সব সংস্থা নিদিষ্ট গ্রিনে অভিনয় করেছে? কার! করেনি 2 কেন 

করেনি? ৫€। ক) গড়ে প্রতিদিনকার দর্শক সংখা । খ) গত বব এবং 

গ) এ বছরে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা কতো? ধ) এবছর মোট কতে। 

দিন প্রতিযোগিতা (বা সম্মেলন ) চলেছে? ৬) বিচারক ক'জন? তাদের 

পেশাগত পরিচিতি । বিচারকরা স্থানীয় না বহিরাগত 1? ৭; বিচারকদের 

ব্যবস্থত মার্ক-গীট কর্মের নমুনা! কপি অনুগ্রহ করে পাঠান। ৮। প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণের ধার্ধ ফি কতো? নাট্য সম্মেপনের ক্ষেজে অংশগ্রহণকারী সংস্থাদের 



কূতো দক্ষিণা দেওয়! হয়? »। মঞ্চস্থারী না অস্থায়ী? মঞ্চের আন্তন কতে।? 
স্থাদী মঞ্চের দৈনিক ভাড়া কতো? অস্থায়ী মঞ্চসহ প্রেক্ষাগৃহ নির্মানের খরচ 
কতো? ১৭1 প্রতিযোগিতা ও অন্্ঙ্গিক অনুষ্ঠান পরিচালনার আনুমানিক 

মোট খরচ কতো 1 এই অর্থ সংগ্রহ করা হয় কিভাবে? ১১। প্রতিযোগী 

দলের ক) নাম ও ঠিকানা খ) নাটকের নাম ও গ) নাটাকারের নাম 
( পাগুলিপির ক্ষেত্রে * চিহু দিন ) অনুগ্রহ করে পাঠান। ১২। প্রতিযোগিতার 

পুবস্কার-আধিক না উপকরণ? ১৩। এ বছরের পুরস্কৃত দল ও ব্যক্তির 

তালিকা । ১৪। সম্ভব হুলে প্রতিযোগিতায় অভিনীত নাটকগুলির মান সম্পর্কে 

বিচারকদের মতামতের সংক্ষিপ্তসার। কোন নাটক সম্পর্কে বিচারকরা এএকান্ক 

নয» মন্তব্য (বাবাতিল ) করেছেন? বিশদ বিবরণ দ্িন। ১৫। প্রতি- 

যোগিতায় অভিনীত নাটক্গুলি কি সেন্সা« করতে হয়েছে? কোন কোন 

নাটক সেম্সর-এর ছাড়পত্র পায়নি ? বিশদ বিবরণ দেবেন? ১৬ প্রতিযোগিতা 

বা সম্দেপনে অভিনীত ন[টকগুলি সম্পর্কে পর্শকর্দের মতামতের সংক্ষিগসার 

দেবেন? ১৭। প্রতিযোগতার সঙ্গে কোন অনষ্ঠান ( প্রদর্শনী/সেমিনার ) হলে 

তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ন্থ্াভেনীর প্রকাশ করে থাকলে একটি কপি পাঠাবেন। 

[নাট্য সম্মেলনের আয়োজকরা! ১, ২, ৩, 8, ৫১৮, ৯) ১+১ ১১১ ১৫১ ১৬, ও 

১এনং প্রশ্নের জবাব পাঠবেন ] 

নাট্য প্রতিযোগিতা 
(১) উলুবেড়িয়া একা্ক নাটেৎসব সমিতি। প্রযত্বে £ অন্বেষণ, নোনা। 
উলুবেড়িয়া, হাওড়া । (২) অনেক বেশী নাটকের সঙ্গে দর্শকের যোগাযোগ 
রক্ষা। (৩) শরৎচন্দ্রের “মহেশ ( নাট্যরূপ প্রবীর দত) ও চলে! নিশ্চিস্তপুর 

( রচনা প্রবীর দত্ত)। কাছের দুরের, ছোট-বড় সব প্রতিযোগিতাতেই অংশ- 
গ্রহণ করি। (৪) বিগত ৭ বছর প্রতিযোগিতা! চলছে। প্রকিযোগিত! 

পরিচালনার বাস্তব অন্বিধার সংধা। অনেক। তালিকা করে সেগুলি সাজিয়ে 

দেওয়া কোনক্রমেই জন্ভব নয়। তবে অস্ুবিধার তালিক দিন দিন বেড়েই 

চলেছে । তিনটি সংস্থা প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েও অভিনয় করেনি। 

(৫) (ক) ৪** জন। (খ) ১৪টি সংস্থা। (গ) ২০টি সংস্থা। (ঘ) ৪ দিন। 

(৬) মোট চারজন। স্বদেশ ঘেষ দহ্যিগার, শক্তি রায় ( চাকুরীজীবী ), দুনীল 

চক্রবর্তী ( অধ্য।পনা ) ও অনিন্দযনুজ্দর চযাটাজর্খ ( চ।কুরীজীবী )। , সকলেই 

বহিরাগত । (৮) ১৫ টাকা । (০) অস্থায়ী । ৩০১৫২* ফিট। মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ 



১৭৯৮ অভিনয় 

নির্মাগেয ব্যয় ৫০০ টকা । (১০) ২২** টাকা, অন্থারী ও স্থানী সদস্ডদের 
কাছ থেকে চাদ বাবদ সংগৃহীত অর্থ ও বিজ্ঞাপনদ তাদের আচুকুল্যে। (১২) 
সমস্পুরস্কার নগর 'অর্থে। (১৩) শ্রেষ্ঠ হল £ শৌডিক ( দক্ষি€গশ্বর ) কেননা 
মান্য। পরিচালক ও অভিনেতা! _ মনোরঞ্জন ঘড়া । নাট্যকার__সম্রাট ভূত 

দেখেছে ভূত ( উদয়ণ ধে।ষ)। অভিনেত্রী--বনানী ঘড়াই ( ভেল্কীর "খেল! )। 

স্থায়ী সদণ্তদের নির্বাচনে শ্রেষ্ঠ দল--শৌভিক সাংস্কৃতিক চক্র (আক্র)। 
(১৪) অন্ততম বিচারক শ্রীঘোষ দত্তিদার “ম্বর্গে এক পাপী” নাটকটিকে বাতিল 
করেন। রচন| ও প্রষোজনা খুবই নিম্নমানের হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

(১৫) সেক্সার করাতে হয়নি । (১৬) ষে নাটকগুলি দর্শকদের প্রশংসা লাভ 

করেছে তাদের মধ্যে উল্লে্য £ আক্র, কেনন মানুষ, বিপ্লবের গান, সম্রাট ভূত 
দেখেছে ভূত, ভাযানোসেরাস, শঠে শঠ।ং, বৃত ভেলে ভেঙ্গে, ভেল্কীর খেল!। 

১) সংশগ্তক সাংস্কৃতিক সংস্থা। ন|রিকেলভাজ।। পোঃ শ্তামপুর। বজবজ। 

২৪ পরগণা । ২) স্থানীয় দর্শকদের মধো নাট্যরসবোধ, নাট্যচিস্তার প্রসসীর 
ও বোদ্ধা দর্শক তৈরী। নাট্য সংস্থাগুলিকে উন্নত মানের প্রযোজনায় উদ্নধ 
কর1। সমাজের মন্দ দিকগুলি নির্ষে।কর্করে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ ও 

পন্থ। নির্দেশ করার প্রচেষ্টা । ৩) দেশলাই কাঠি। ৪) গত তিন বছর। 
বাস্তব অন্থুবিধ। অ|ধিক। দুটি সংস্থ। মঞ্চে উপস্থিত হননি । ৫। ক) ৫০০ 
জন। খ) ১৬ গ) ১৫ ঘ) ছয়দিন। ৬) বিচারক € জন। এদের 

পরিচয় _ চাকুরীজীবী, বেতার শিল্পী, নাটাকার। স্থাশীয় ও বহিরাগত। ৮) 

২* টাকা। ৯) অস্থামী, ৩৯১২৪ ফিট। ১২** টাকা। ১০) ছু" 

হাজার টাকা। সভাদের চাদ, প্রবেশপত্র বিক্রয় ও গুভামুধ্যায়ীদের অনুদান। 

১২) বাক্তিগত পুরস্কার আরধিক, সংস্থার জন্য চ্যালেঞ্জ শীন্ড। ১৩) শ্রেষ্ঠ 

প্রযোজন। £ অগ্ঠিনব (লোহার ভীম), ২য়--অনামী (অভাগীর হ্বর্গ), ওয় __ 
ন।টাবীক্ষণ (ডাইনোসেরাষ)। অভিনেতা--গ্রবীর ব্রহ্মচারী (কালে মাটির 

ফাল্সা)। অহ-অভিনেত।--গ্রবীর চক্রবর্তী (বৃত্তট।ই জীবন)। অঙিনেত্রী-- 

ভারতী পণ্ডিত ( অভ্াগীর হ্বর্গ)। পরিচালক--অসিত সাগ্চাল (জোহার 

তীম)। শিশু অভিনেতা--অলোক পাডুই ( অন্তাগীর স্বর্গ )। পাওুলিপি-_- 
বিমল পণ্ডিত (অথ বৃহন্নলা )। ১৫) কোন নাটকই সেম্মার করাতে হুয়নি। 

১৬) খ্রুত্তস্কার গ্রাথ নাটকগুলি দশকদে+ও খুশী করেছে। [সম্পাদকের 
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সংযে।জন ॥ এই প্রতিযোগিতার অগ্ততম বিচারক জনৈক অমর গঙ্গোপাধ্যা& 
“অভাগীর স্বর নাটকটিকে যথোচিত নম্বর দিলেও কোনও যুক্তি বা কারণ ন! 
দেথিয়েই “ওটি একান্ব নয় ঘোষণ! করে পুরস্কার তালিক। থেকে বাতিল করার 

বালনুলত দাবী জানান। 'বিচারকটির এই একতরফা ঘোষণা আয়োজক 

সংস্থা ও অন্তান্ত বিচারকদের মধ্যে বিভ্রাস্তির সৃতি করে। অবপ্ত এদের 

সম্মিলিত শুভবুদ্ধির চাপে উক্ত বিচারক নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন, তবে 

তিন ফলাফল ঘোষণার জন্ত গ্রস্তত তালিকায় স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন। 

ভবিষ্ততে আয়োজক সংস্থাকে বিচারক নির্বাচনে আরো সচেতন হতে হবে ] 

এ 

১) মোনালিসা । ব্তিবেসী টিন্থাজ কোরা্টার, বি-+৭। পোঃ ব্রিবেনী, 

জেল! হুগলী । ২) নাট্য প্রতিযোগিতার উদ্দেস্ত সম্পর্কে এর! নীরব [সম্পাদক]। 

৩) সেইদিন সন্ধ্যায়-_সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রতিযোগিতাক্ 'অংশগ্রহণ 

করেন। ৪) ১৯৭১ থেকে প্রতিযোগিতা নুর, ১৯৭৪-এ হয়নি। প্রতি" 

যোগিতা চালাবার "বাস্তব অন্ুবিধা অপসংস্কৃতির অক্টোপাশ' (1)। অনুপস্থিত 

দল €টি। ৫। ক) ২৫০জন। খ) ১৯৭৩ -- ১২টি। গ) ১৬টি। 

ঘ) ছয়দিন। ৬) তিনজন _- অধ্যাপক, শিক্ষক ও ফাক্টরী কর্মী, স্থানীয়। 

৮) কুঁড়ি টাকা। গ্রতিযোগিতা মঞ্চ থেকে ১৫ কি: ধি, দুরের সংস্থাদদের ২৫ 

টাকা রাহাখরচ দেওয়া হয়। ৯) স্থারী মঞ্চ। ২০১৫১২। ফিট। গড়ে প্রতিদিন 

১৫ টাকা। ১৯) ৫০* টাক!। সদম্যদের চাদ ও দেঁনিক **৫* পয়সা 

হাক়্ের টিকিট । ১২) আধিক। ১৩) শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা-_জিওনার্দো ক্রুনো 

( চেনা-অচেন! ), ২য়--পিতামহদের উদ্দেশো (জাগৃতি), স্থানীয় প্রযোজনা. 

সেইন্দিন সন্ধায় (মোনালিসা)। অভিনেতা-ধনপতি লাল! (নক্ষত্র। নানা 

রঙের দিন)। পাঙুলিপি ও পরিচালক-_সমর দত । অভিনেত্রী--সবপ্র! দাস 

(ছন্দপতন)। ৯৪) যোলটি নাটকের মধ্যে ১০টি বধার্থই নুপ্রযোজিত। 

১৫) সেন্সার করাতে হয়ন। ১৬) দর্শকদের ভাল লেগেছে ( পুরস্কার প্রাপ্ত 

নাটক ছাড়া) সন্ধানে, আগামী দিনের নাটক, ছারাধনের দশটি ছেলে ও 

একসপেরিমে্ট । 
চু 

১) ভারতী সংঘ ; জাঙ্গীপাড়া, হুগলী । ২) বর্তমাৰ কালের নাটাধারায় সন্ধে 

মফ/ন্বল হাংল।জ দর্শর্কদের পরিচয় সাধন সেই সঙ্গে শোহণ, বঞ্চনা ও পসাস্কৃতির 
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বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রাথমিক তিত্তি স্থাপন নাট্য প্রতিযোগিত৷ দুরু করার 

কারণ। ৩) দিনাস্ত ( বীরু মুখোপাধ্যায়) ও নবীন সন্ন্যাসী (ব্রজেন দে )1 
গ্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৪) এই বছরই হুক, বাস্তব অন্ুবিধা 

অর্থ নৈতিক ও যোগাযোগের ৷ লবাই নিদিষ্ট দিনে অভিনয় করেছেন। €) ক) 

২৫০ থ) »* গ) আট। ঘ) মেট ছুর্দিন। ৬) বিগ্রক চার জন, দুজন 

শিক্ষকত। করেন, একজন চাকুরীজীবী অন্যজন ব্যবসারী। প্রত্যেকেই নাট্যাঙ্- 
রাগী ও একজন নাটক লেখেন ও পরিচালনা করেন) একজন বহিরাগত, 

তিনজন স্থানীয় । ৮) কুড়ি টাকা। ০) অস্থায়ী মঞ্চ [ মংঞ্চর আয়তন ও 

নির্মাণ খরচা সম্পর্কে সংস্থ। নীরব--সঃ]। ১*) সাতশো টাকা--সাহাষ্য ও 

দ্ান। ১২) আর্িক ও উপকরণ। ১৩) শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা__শতাবীর পদাবলী 
( বিষড়া বলাঝ1 ) জয়--হারাধনের দশটি ছেলে ( নটতীর্থ, হরিপাল )। পরি- 

চালক---শতাববীর পদাবলীর পরিচালক । অভিনেতা-_সুতেজ সাত্বক ( বলাক) 

সহ অভিনেতা _ প্রতাপ ব্যানাজাঁ ( শেষ বিচার ' শরাস্তনীড় পাঠাগার )। বিশেষ, 

পুরস্কায়--অর্চন৷ পাল ( পদ্মপাতায় জল। মহাবীর সমিতি) ১৪) উল্লেখষে।গা 

কোনও মন্তব্য করেননি । ১৫) সেম্সর করাতে হয়নি। ১৬, প্রযোজিত 

নাটকগুলি সম্পর্কে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া উঠসাহব্যপ্রক হলেও, দর্শকরা নাটকের 

মধ্যে কাহিনীর কাঠামোর অগ্ভাবে কিছুট! অস্বস্তি অনুভব করেছেন। 

১) সিয়ারযোল স্পোর্টন এণ্ড কালচারাল এসোঃ। গ্রাম +পোঃ সিয়ারসোল। 

জেলা বর্ধমান । এই গ্রতিযোগিত। শুধুমাজ সিয়ারমোল গ্রামের যুবকদের মধ্যে 

সীমিত। এর কলে গ্রামের প্রায় ১৫ জন যুবককে একই মঞ্চে এনে % 1 

সাংক্কতিক মনোগাব গঠন কর! সহজ হয়েছে। গ্রামীণ সঙ্বীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে 
অপসংস্কর্তর বিরুদ্ধে সচেতন হয়েছে গ্রামের প্রতিটি যুবক। এই সচেতনতা ধীরে 
ধীরে তাদের পরিবারের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করেছে৷ গ্রামবাসীরাও গ্রগতি- 

ধর্ম নাটক দেখার লুযোগ পাচ্ছেন। ৩) মারীচ সংবাদ । অন্ত প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণ ঝরেন। ৪) গত ছুঁবছর। বাস্তব অন্ুবিধা--আধিক, সময় ও 

ঘথে্ট পরিশ্ীলিত কর্র অভাব। ৫) ক) ৯**৭ খ)৯ গ) ৭ ঘ) তিনদিন 

৬) বিচারক--দুজন। একজন ছুর্গাপুরের কর্ম, অভিনয় করে পুরস্কার পেয়েছেন 
অন্তজন রানীগঞ্জ কলেজের অধাপক। স্থানীয়। ৮) প্রবেশ মূল) নেওয়া 

হয় না। প্রতিঘোগী সংস্থাগুলি নিজের!ই অধিক অন্ুধান ও শারীরিক পরিশ্রাণ 
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দিয়ে আয়োজক সংস্থাকে সাহাষা করেন। ন) স্থায়ী নিজন্ব ম্চ। ২৪১১৮ 
ফিট। ১৯) ৮০* টাকা। সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অনদান। ১২) 
উপকরণ। ১৩) শ্রেষ্ঠ গ্রযোজনা--ডাইনোসের।স ( অনামী ), পরিচালক-_ 

গগণ চট্টোপাধ্যায় (এ), অভিনেতা-_নীরোদ হাজরা! (এ), চরিস্াভিনেতা 
- মনোজ চ্যাটাজ্শ (চুপ সত্তা বলছি )। অভিনেত্রী ( সাস্বনা পু$ ) কৃষ্ণা ঘটক 

(পরাজিত পৃথিবী )। আবহ সঙ্গীতের পুরস্কার পেয়েছেন বিকাশ চক্রবর্তী ও 
পার্থ চাটাজী+। ১৪, নাটক নির্বাচন প্রশংসনীয়, কিন্তু অভিনয় দক্ষতা ও 

অঙ্গুশীলনের গ্রয়জন আছে। ১৫) সেন্সার করাতে হয়নি। ১৬) দর্শকরা 

নতুন ধারার নাটক দখে এবং সে নাটক তাদেরই ধবের ছেলেরা করছে জেনে 

বিন্মিত ও গধিত। 

(১) তরুণ সংঘ । খড়দহঃ রাসখধোলা। ২৪ পঃ (২) জনমানসে নাটকের 

প্রচার ও প্রসার। (৩) সারি সারি মৃতদেহ । "প্রতিযেগিতায় অংশ গ্রহণ 

কবেন। (৪) দু বছর। বাস্তব অসুবিধা 'তেমন কিছু নেই” লোডশেডিং 

ছাড়া। সবাই নির্দিষ্ট দিনে অভিনয় করেছেন। (৫) ক) ৫০* খ) ২১ 

গ) ৪৯ (ঘ) ১১ দিন। (৬) বিচারক ৩ অন) ছু জন চাকুরীজীবী,. একজন 

শিক্ষিকা। দু জন বহিরাগত । (৮) ২৫ টাকা। (৯) অস্থায়ী। ৩০১২৪ 

ফিট। নির্মাণ খরচ ১৬৯০ টাকা। (১০) চার হাজার টাকা, প্রবেশ দক্ষিণা, 

কার্ড বিক্রী ও স্াভেনীরের মাধামে। (১২) সমঘ্ত পুরস্কার আধিক। 

(১৩) শ্রেষ্ঠ গ্রযে'জনা £ গেত্িয়েল পেরী ( নটতীর্থ ), ২য়_-ঘটোতৎকচ (নাটাবৃত্ত), 

৩য়-_জিরাফ (নটতীর্থম)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা £ সুচারু দাস (কুসিক) ও নারায়ণ 

মুখাজা (ওয়াই এম সি এ)। অভিনেত্রী__সীমা গুহঠাকুরত| ( দমন্বয় )। 

পরিচালক-অসীত ঘোষ €ঘটোৎ্কচ । নাটাকার-ইবস্থনাথ চক্রবর্তা 

( একস্পেরিমেন্ট/রূপাস্তর নাঃ সঃ ) (১৪) বেষ্ট উন্নতমানের নাটকের অভাব । 

কোন নাটক বাতিল হয়নি (১৫) সেম্সার করাতে হয়নি। (১৬) নাটকগুলি 
একই ধরণের তবু এদের মধ্যে কিছু নাটক দর্শকদের ভালে! লেগেছে। 

(১৭) পুরস্কার বিতরণের দিন অন্ততম বিচারক নাটকগুলির সধালোচনা করেন। 

আপনজন। বাছুড়তল।, জিয্নাগঞ্জ। মুশিদাবাদ। (২) মফঃম্থল বাংলার 

নাট্য আন্দে'লনকে ব্যাপকতর করার উদ্দেস্টে এই আন্দোলনের অয্তম শরিক 
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হিসেবে দায়িত্ব পালন । (৩) বিবর্তন। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। 

৪) চার বছর। অন্গুবিধা আর্িক ও যোগাযোগ কেন্ত্রিক। চারটি সংস্থ। 
অভিনয় করেনি। ৫ | ক) ৩** খ) ২২ গ) ১৫ 'ব) ৫ দিন। ৬) ওজন, 

কলেজ ও দলের শিক্ষকতা । স্থানীয়। ৮) ২৫ টাকা। ৯) মঞ্চ স্থায়ী। 

২২৯২০ ফিট। দৈনিক €* টাকা। ১*) ২** টাকা (পুরস্কার বাদে) 
টিকিট বিশ্রী ও অনুদান । ১২) আধিক ও উপকরণ" ১৫) সেম্দার করাতে 

হয়নি। ১৩) শ্রেষ্ঠ প্রযোজন] পালাবার পথ নেই (বুগাগ্নি), ২য়-ষধবনিকা 

পতনের আগে (সেবা শিবির), ওয়--শতাব্দীর পদাবলী (গণসংযুগ)। পরিচালক 

অনি সিংহ (আলোকধার1)। অভিনেতা উত্তম গান্ুলী ( মোনালিস! ), 

সহ-অভ্িনেতা-_স্ুমিত ঠাকুর (কোরাস)। চরিভ্রাভিনেতা_ পার্থসারথী রায় 

(সংল/প)। নাট্যকার--অভিজিৎ জরকার (যুগামি)। ১৪, ১৬১, ১৭ সম্পর্কে 

এরা কিছু জানাননি । [সঃ] 
ক 

১) নবীন সঙ্ঘ . স্টেশান রোড, ব্যাগ্ডেল। হুগলী । ২) স্থানীয় নাট 

সচেতন দর্শকদের অন্ষপ্রেরণায় সুস্থ সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে নিজেদের 

সামাজিক দারিত্ব পালন । ৩) মহ্ের্দ। প্রতিষেগিতায় অংশগ্রহণ করেন। 

৪) ৬ বছর। কোন অসুবিধার উল্লে্ধ না করলেও সাধারণ অম্পদকের বিববণ 

থেকে অনুমান কর! যায় কল শে। ও নাট্1সবের পরিপ্রেক্ষিতে মফঃম্বল বাংলার 

নাট্য প্রতিযোগিতার ষঞ্চগুলির ভবিষ্তত ভেবে এরা আশঙ্কিত। চারটি সংস্থা 

অভিনয় করেনি। ৫। ক) ৬০৭ থ)1? গ। ১৭ ঘ) ৫ দিন। ৬) দৃ'জন। 

একজন চাকুরিজীবী, নাট্যকার অন্তজন স্ব,ল শিক্ষক, নাটাবিদ্। বহিরাগত 

৮) ২* টাকা ০) মঞ্চ অস্থায়ী। ৩০১২৯ ফিট। ৮** টাকা। ৯২) 

কোন তথ্য সরবরা্ছ করা হয়নি [সঃ]। ৯২) দলগত প্রযোগ্চনা আধিক, 

অন্থ পুরস্কার উপকরণ। ১৩) প্রযোজনা £ শৌভিক (নোপাসারান), ২য়--- 

নিন্ধুক (টোপ), ৩য়--আমর! (অনির্বাণ) । পরিচালক--মনোবঞ্জন ঘড়া 

(নোপাসারাণ)।' নাটাকার--আমল রায় (এ) অভিনেতা--অলকেশ ব্যানাজা 

(অনির্বাণ)। পার্থ চরিত্র--তপন দে (নো-পাসারাণ)। অভিনেত্রী- রূপালী জান। 

(ভেন্কির খেলা)। শিশু শিল্পী--রত্বা ব্যানার (কালো মাটির ফরিয়ান)। ১৪-_ 
১৭ ফোন তথাই নুরবর!হ করা হয়নি [সং]। 

ক 
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১) অলকধারা, » বিপোদবিহারী হালদাব লেন। শিবপুর, হাওড়া-২। ২) 
প্রতিযোগিতার মাধামে বিভিন্ন দলের সঙ্গে নাট/মৈত্রী গড়ে তোলা, সঙ্গে সঙ্গে 

দুস্ব সংস্কৃতির প্রচার ও স্থানীয় দর্শককে নাট) সচেতন করে তোলাই উদ্দেস্ট। 

৩) পুর্ণ! - রাইফেল, এক সারি মুখ। একাস্ক-_কতোয়া, হশচি, বাজী, নখ 

সংস্করণ। প্রতিষে!গিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৪) ৩ বছর । বাস্তব অন্ুবিধা 

আধিক, যোগাধেগ এবং প্রতিযোগী সংস্থাদের শেষ মুহূর্তে অনুপস্থিতি । ছুটি 

স্থা অভিনয় করেনি । ৫) (ক) ৩৫০ (খ) ২৮ এগ) ১৯ (ঘ) ৬ দিন। 

৬) ৪ জন। তিনজন চাকুরীজীবী একজন নাট্য সমালোচক। বহিরাগত-২, 

স্থাণীয়-২। ৮) ৩০ টাকা। ৯) স্থায়ী মধ, ৩০ ১২৪ ফিট । দৈনিক ১৩* টাক।। 

১০) ৩,৫** ট/কা। প্রবেশ দক্ষিণা, টিকিট বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন । ১২) সবই 

অংথিক। ১৩) শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা-_গ্যাব্রিয়েল পেরী (নটতীর্থ), অনিবার্ধ 

মৃত্যু (ডানকান), এই যুগে এই সমাজে (ক্লাসিক )। পরিচালক--অমল গুহ 

(ডানকান )। অভিনেতা শ্রীকুমার ঘোষ ( নটভীর্থ)। অভিনেত্রী--সীম। 

গুহঠকুরতা ( সমন্বয় )। চরিভ্রাভিনেতা_ অমল চক্রবর্তী ( নটতীর্ঘ)। ১৪) 
“বিচারকর্দে মতামত দেওয়! জস্ভব নয়'। ১৫) সেম্সার করতে হয়নি । ১৬) 

কিছু কিছু নাটক দর্শকদের খুব ভালো লেগেছে'। ১৭) উদ্বোধন দিবসে 

লোকজন শাখ! গীতিনাট) পরিবেশন করে। 

দ্ধ 

১) আসাম-বাংল। পুর্ণ নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োঞ্জক সংস্থা -গ্রগতি নাট্য 

সংস্থ! দিনহাট1, কুচবিহার। ২) বাংলা নাটকের প্রসার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা 

ও নাট্য আন্দোলন গড়ে তোল।। ৩) “যদি আমি কিন্তু আমি" (একাঙ্ক ও 

পূর্ণাঙ্গ)। উত্তরবঙ্গ ও আসামের প্রতিযে।গিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৪) ২ 

বচছুব। অর্থ ও বিচারক । কণট সংস্থা উপস্থিত হয়নি। ৫ )ক) ৩০* খ) ১৮ 

গ) ২২ ঘ) ২৫ দিণ। ৬) বিচারক তিনজন,। একজন অধ্যাপক, অন্যজন 

শিক্ষক, তৃতীয়জন সরকাবী কর্মচারী? সকলেই স্থানীয়। ৮) ২৫ টাকা »)স্ছাযী 
( টাউন হল ) ২৫১১৮ ফিট। দৈনিক ৩* টাক! ১) সংস্থার মুখপাঞ্জে 
জানাচ্ছেন ১০,০৯৯ টাকা । স্থানীয় জনগণের অনুদান ও প্রবেশযূল্য। 
১২) তথা সরবরহ করেননি [সঃ] ১৩) শ্রেষ্ঠ প্রযোজন! রাজরক্ত ( হলদিবাড়ী 

থিয়েটার সেন্টার )। ২কস_ পুড়ল নাচের কুছিনী ( ইয়ুথ কালচারাল গ্রুপ )। 

ওয়- ইউ, ট) সি ( যদিও স্ধ্যা)। অভিনেকী--ডলিগুগ্ ( ইমুখ কালচারাল 
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গ্রপ )। পার্থ চরিঅ--সমর দে (হলদিবাড়ী থিঃ সেঃ)। চরিঞভিনেত্রী 

"লতা বড়ুয়া! ( ইমুখ কালচারাল গ্রপ)। টাইপ চরিত্র--অনিল ভট্টাচার্য 
(ইউ, টি,সি)। ১৪) কোন তখা সরবরাহ করা হয়নি [সঃ] ১৫) সেব্সার 
করাতে ছয়নি। ১৩) অধিকাংশ ন|টক নীচু মানের যদিও নাটকের বক্তব্য 
ভবিষ্যত সম্পর্কে আশান্িত করে । ১৭) ৮ জানুয়ারী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্থাপীর 

পৌরপিভা রাজেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে 
নটকের প্রভাব সম্পর্কে আলোচন। করেন। এদিন আয়োজক সংস্থা ত্য 

আমি কিন্তু আমি' অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। 

নাট্য সম্মেলন 

১) সহযাল্্রী (আড়িয়াদহ )। এন সি চাটাজখ স্ট্রীী। কলিকাত! ৫৭। 

২) প্রগতিশীল নাটা আন্দোলনের পরিধিকে বা।পক কবে তোলা! এবং স্থানীয় 

মানুষের কাছে শুম্থ সংস্কৃতি পৌঁছে দেওয়া । সহযাত্রী বিশ্বাস করে নাটক 

মান্গুষের সংগ্রামের হাতিয়ার। ৩) সহযাত্রী মূলতঃ সাংস্কৃতিক সংস্থা, অদৃব 
ভবিষ্ুতে সংগঠিত নাট্য সংস্থা রূপে আত্ম্লিকাশেব পরিকল্পন1 আছে। ৪) গ্রথম 

বছব। বাস্তব অন্ভুবিধা £ স্থানীয় মঞ্চের অভাব, ফলতঃ আধিক চাপ। 

সকলেই অভিনয় কবেছেন। ৫ । ক) ৭০০ খ) % গ। ৬টি ঘ) ২ দিন। 

৮) &০ টাঁকা সাধারণ ভাবে, নিকটবর্তাঁ সংস্থার ক্ষেত্রে ৩* টাকা। ৪) 
অস্থায়ী মঞ্চ ( আলো সহ ) ৭** টাকা। ১৯) এক হাজার। প্রবেশপত্র 
বিক্রয়ের মাধ্যমে । ১৪) সেন্সার কবাতে হয়নি । ১৬) ১০* জন নির্বাচিত 

দর্শকদের মতামতের নিরিথে £ এই যুগে এই সমাজে (ক্লাসিক) ক্রটহীন 
প্রযেজনরা, অবশ্ট নাট্য বক্তবোর সমালে।চনা করেছেন কয়েকজন। ডেড 

লাইন (গ্রতিবিষ্ব ) বলিষ্ঠ নাটক, সফল টীমওয়ার্ক। অধ ধনপতি কথ! 

(ঞক্ষণ) ইতিপূর্বে নাটকটি এই অঞ্চলে মঞ্স্থ হওয়ায় নতুন কোন গ্রতিক্রিয়। 

সৃষ্টি করেনি। শিব ঠাকুরের আপন দেশে ( ইউনিট থিয়েটার) বাজতবুক 
নাটক হিসেবে উপভেোগা। অন্ত এক মারীচ ( প্রগ্রেসিভ আর্ট ) সংঘাত বঞ্জিত 
সংলাপ প্রধান নাটক দর্শক আত্মস্থ করতে পারেননি । চিকানা (এঁকতান) 
ঈর্শকদের হতাশ ককেছে। 
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১) সংলাপ, ৫১ যঠীতলা স্ট্রীট । রিষড়া। হুগলী। ২) “অস্বীকার করার 
উপায় নেই যে বর্তমান যুগ নাটকের যে জোয়ার এসেছে ত৷ মূলতঃ প্রতি- 

যোগিতাকে ভিত্তি করেই, তবু প্রশ্ন থেকে যায়--শিল্পী/শিল্পকে কি প্রতিযোগিতার 
মঞ্চে উপস্থিত করে বিচার করা সম্ভব? শিল্প বিচারের মানদগু কি? সাধারণতঃ 

কারা এর বিচার করেন প্রতিযোগিতার মনে1ভাব ছাড়া শিল্পীদের মধ্যে সুস্থ 
মানসিকতার গ্রচ।রে আমরা কতথানি সার্থক হয়েছি? নাট্য সম্মেলন পক্ষপাত. 

হীন দৃষ্টি নিয়ে নাট জগতের সর্বপ্রকার নোংরামীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন গোঠীর সম- 
মধাদায় অবাধ মেলামেশার সুষোগ করে দিতে চায়, সুস্থ পরিবেশ গঠন করে 

একট। কমন্ প্লাটফর্ম গঠন করতে চায়--এটা৷ একটা পবীক্ষা”। ৩) অপরাজিত। 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৪) ৩ বছর। বাস্তব অন্দুবিধা দলের 

অনুপস্থিতি। €৫। ক) ৮০* খ) ২৫টি একাঙ্ক গ) ৬টি পূর্ণাজ, ৮টি একান্ক 

ঘ। ৪ দিন উদ্যোগী সংস্থার প্রদরশনী সহ মোট ১১ দিন। ৮) আলো, সেট, 

ড্রেদ ও মেক আপ ছাড়। একাঙ্কের জন্য ৩ এবং পূর্ণাঙ্গের অন্য ১০০ টাকা 

( অভিজ্ঞতার অভাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে ১৭৫ থেকে ৩০* টাক পর্ধন্ত দেওয়। 

তয়েছে )। ৯) মঞ্চ অস্থায়ী । ২৭১৩৫ ফিট। ১৫** আসন সহ গ্রেক্ষা- 

গৃহেব অন্য ৭,০০* টাকা ১০) ১২,০০০ টাক1। স্মারক পুস্তিকা, ব্যক্তিগত 

অনুদান এবং টিকিট বিক্রয়। ১৫) সেন্সার করতে হয়নি। ১৬) একাক্ক 

নাটকের একমুখী বক্তব্য ও তার পুনয়াবৃত্তি, দর্শকদের নিরাশ করেছে। প্গল্প, 

সামাঁজক, পারিবারিক কোন স্কেচ একান্ক নাটকে না থাকায় অনেকেরই প্রশ্ন 

একান্ধ নাটক কি কেবলমান্ত্র রাজনৈতিক ধাবণায় স্যষ্টি?” ১৭) ছুটি গ্ররর্শনীর 

আয়োজন হয়েছিল । 'অভিনয্ন* পত্রিকার সৌজন্টে “দেশ বিদেশের নাট্য প্রতিভা, 

শীর্ষক চিত্রপ্রদর্শনী ও শরৎ শতবাধিকী রাজ্য কমিটির তরফ থেকে “পথিকৃৎ”এর 

সৌজন্যে "শরৎ আলেখ্য। সমগ্র এলাকা উৎসবের আমেজে পুর্ণ ছিল 'এবং 

প্রদর্শনী দুটি পবিবেশ স্থষ্টির সহায়ক হয়েছিল। 
দঃ 

২) কালচারাল ইউনিট । মুনসেফ পাড়া, বসিরছাট। ২৪ পরগণা। ২) নাটফের 

মাধমে আরো বেলী মাতষকে শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ভাবধারায় 

এক্যবদ্ধ করা এবং সমাজে সুস্থ সংস্কতিকে বাচিয়ে রাগা। ৩) মারীচ সংবাদ। 

কাকন্বীপের এক ঘ1। রাত্রির তপন্যা। ছিরণ্যকশিপু সংবাদ । প্রতিযোগিতান্ব 

ংশগ্রহণ ঝরেন। ৪) পাঁচ বছর। বাশ্ঃব অন্ভুবিধ1 - দুর্বল অর্থ থৈতিক অবস্থা, 
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কলকাত। থেকে ছুরে হওয়ায় নাট্য সংস্থাগুলির যাতায়াতের অন্ৃবিধা, স্থাী 

মঞ্ষেঝ অগাব, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত ও সম্াস। সকলেই 
অভিনয় করেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে 'ক্রানস্তিকাল” অভিনয় করতে পারেনি। 
€) (ক) ১১৫০৯ (খ) ২ (গ)৬ (ঘ) ৩ুঙ্গিন। ৮) যাতায়াত খাওয়া-থাকা 

বার্দে গড়ে €* টাকা। ০) অস্থায়ী মঞ্চ । ৬০* বর্গফিট। দেড় হাজার টাকা 

১০) প্রা ৩ হাজ।র টাকা।, স্থানীর জনসাধারণের ক্ানুদান। ১৫) সেম্মার 

করাতে হয়নি। ১৬) সংস্থার নিজদ্ব প্রযোজনা “হিরণাকশিপু সমাচার" পূর্ব 
লুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারেনি, স্ুমেকুর 'লাস বিপনী, নিখুত গ্রযোজনা ও পরি- 

চালনার গুণে দর্শকদের মধো সাড়া জাগ।য়। নটভীর্থের বিপ্লবের গান ও 
গ্যাব্রিয়েল পেরী সফল প্রযোজনা, শোৌভিকের নোপ।সারণ বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনা, 

ডেডল।ইন ( প্রতিবিস্ব ) দর্শকদের খুশী করে। ১৭) নাটকের মধ্যে গণসঙ্গীত 
পরিবেশিত হয়। শেষ দিনে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে দিলীপ দত্ত ও অসীম সরকার 

দর ও অভিনভমগ্লীকে ধন্াবাদন জানান । 

১) হুমেরু। কাছারীপাড়া, বসিরহাট। ২৪ পরগণা। ২) গণনাটকের 

আদর্শ সর্ধ স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িডে দেওয়া। ৩) নরকগুলজার, লাস 
বিপনী, শিবের অসাধ্যি। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৪) ২ বছর। 

স্থায়ী মঞ্চের অভ্তাব ও অর্থ। সব সংস্থা অগ্ভিনয়্ করেছে। € ক) ১২** 
খ)ট ৪ গী) ৪ ঘ) ৩র্দিন। ৮) ১*০ থেকে ৩০০ টাক। পর্যস্ত (একান্ক 

ও পূর্ণা্)। ৯) অস্থার়ী। ২৪১১৮ ফিট। ১৩০* টাকা। ১৯) ৩৯৯০ 

টাকা । দর্শকদের অন্্দান ও ক্থাভেনীর। ১৫) সেন্সার করাতে হয়নি। ১৬) 

অভিনীত ন/টক পরবাস (শুন্দরম), হে রাঙ্জ বিদ্রে।হী (শৌভিক), বিপ্লবের গান 

(নটভীর্ঘ) এই মাটিতে (কালচারাল ইউনিট) ও ্থুমের (শিবের অসধ্যি)-_ 

প্রতিটি নাটকই দর্শকদের অবিশ্মরণীয় নাট মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। ১৭) ৪8 

জানুয়ারী নাট্যোৎসবের উদ্বেধন করেন 'অভিনয়ঃ সম্পর্ক দিলীপ ঝন্দ্যা- 

পাধ্যায়। সভাপতির অ।সন গ্রহণ করেন বিরাটের পৌর প্রধান শ্রীযু 
হরিনারাযণ ঘোষ । 

১লামে আন্তর্জতিক শ্রমিফ সংহতি দিবসে ববীন্ছর সনের শীতাতপ 

নিয়ন্ত্রিত অক হখন আভতী় নেতৃবৃন্দের সাম্যবাদী বত তার বন্টার একপাল আমল! 

ও ভাঙন পরিব।র বর্গের চরিত্রুধি প্রায় অরধ|রিত তখনই বনিরছাটে ১লা মে 



অভিনয় ১৮৬ 
৬ 

পালনের উদ্দেশ্রে স্থানীয় একটি সংস্থা আয়োজিত খোলা ময়দানের নাট্যানুষ্ঠান 
১৪৪ ধার] বলে বদ্ধ করে দেওয়ার ফতোয়! জারী করে বসিরহাটের শাস্তিপ্রিক 

নাগরিকদের সন্ত্রস্ত করে তোলে স্থানীয় প্রশ/সন। নাট্যানুষ্ঠান বন্ধ কর! নতুন 

কেন ঘটনা নয়_-কিন্তু বসিরহাটের সর্বশ্রেণীর মানুষের জিজ্ঞাসা, যারা 

ক'লকঝাতায় ১ল! মে'র অনুষ্ঠানের উদ্ট্োক্তা তারাই বসিরহাটের ৯লা মের 

অনুষ্ঠান বদ্ধের-নির্দেশ দেন কোন আইনবলে? বসিরহাট কি পশ্চিমবজের 

সীমানার বাইরে ? ম্মর্তবা, লেনিন জন্মবাধিকী উপলক্ষে বন্িরহাট কলেজের 

ছাত্রছাক্্ীদের.আয়োজিত ২০-_-২২ এপ্রিলের নাটক, সঙ্গীত, প্রবন্ধ ও আবৃতি 

গ্রতিষে গিতাও উক্ত প্রশাসনের তৎপরতায় পরিত্যক্ত হয়। [ সংবাদদাতা] 

বাুড়িয়া॥। ২৪ এপ্রিল থান্বিক গেঠী বাধিক নাটেয।ৎসবে অভিনয় করে 

“অগ্নিগর্ত লেনা' । বসিরহাট কালচারাল ইউনিট আমন্ত্রণমূলক গ্রযোজনা 
কবে “মারীচ সংবাদ । দুটি নাটকই সুপ্রযোজিত এবং দর্শকদের অকুঠ গ্রশংসা 
লাভ করে। [ সংবাদদাতা ] 

চূড়া ॥ রিষড়া ও চম্দননগরে কল্লেল সংস্থার অনুজ বিভাগের সদন্যবৃন্ 
যথাক্রমে 'রংমশ।ল”' ও সুকুমার বায়ের 'ঝালাপালা' পরিবেশন ,করে। পীঁচু 

গোপাল দাসের নির্দেশনায় ছুটি নাটকহ জনপ্রিয় হয়। 

১লামে কল্লেলের উদ্ভোগে মে দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে 

কল্লে।ল সদন্যরা গণসঙ্গীত সহযোগে প্রভাতফেরী করে নগর পরিক্রমা করে। 

সন্ধায় পরিবেশিত হয় গণসঙ্গীত, নৃত্য ও ছুটি ন[টিকা__'কিশোরের বন ও 

“আলো ছানা” । [ সংবাদদাতা] 

চিত্তরঞ্জন। শ্রীদগতা ইন্ভ্িটিউট আয়োজিত তুলসী লাহিড়ী স্মৃতি একান্ব 

নাটক প্রতিষে।গিতার ফলাফল £ শ্রীমতী সংঘ (লখনৌ ) ২ ভেঙ্কির খেলা-_ 

পেয়েছে__শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ( মনোজ মুখাজাঁ ) 
ও দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর ( বাণী মুখাজ ) পুরস্কার । থিযেম।ইম (কলকাতা) 

ইন্দুসত্ব-_ পেয়েছে শ্রষঠ পাুলিপি ( উদয়ভ/ন্থ ভট্টাচার্য ) এবং খিতীয় শ্রেষ্ঠ 

প্রযোজনার পুবস্কার। সুহৃদ .গী ( চিত্তরগণ ) ঃ গুলপুব থেকে বিরশোল 

_ পেয়েছে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর (ন্বপ্ু। শী) পুরস্কার। আর-আর ক্লাব (জামালপুর) £ 

পিয়াজকে ছিলকে--পেয়েছে দ্বিতীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতার ( এম-গ্রসাদ ) পুরস্কার । 
এ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট; £ বাংলা-হিন্দী উভয়, ভাষার নাটকই অংশ নিরে 

থাকে । অভিনয়ের সঙ্গে আলো-মঞ্-মিউজিংকিও 'অভিজঞ।ন পত্র দেওয়া হয়। 



১৮ অভিনয় 

নিজগ্ব হলে নামাজ দক্ষিণার বিনিময়ে ইনগ্রিটিউট যে সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 

মারফত স্থানীয় অধিবাসীদের এঁক)চেতন। বাড়াতে চান-_এ প্রতিযোগিতা তারই 

অঙ্জবিশেব। বিচারকবৃন্দের আলোচনার জন্তে পুরো একট! সন্ধে নির্িষট 

থাকে। এবার বিচারক ছিলেন-__নুধী প্রধান, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও 
'অস্ভিনয়”-এর বার্তা সম্পদক নির্মল সাহা । 

ঠাকুরপুকুর॥ 'নটসেন? গত ২৫শে বৈশ।খের দৈধাচ্ছন্নতা উপেক্ষা করে 
তাদের বাধিক উৎসব এবং তাদের আয়োজিত একান্ব নাট্য প্রতিযোগিতার 

পুরস্কার বিতরণী উৎসব সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছে। অনুষ্ঠানের প্রধান 

অতিথি হিসেবে “অভিনয়'-এর বাত সম্পদ্নক নির্মল সাহা উপস্থিত ছিলেন। 

ঘাটেশ্বর ( লক্ষীকান্তপুর )॥ প্রাকৃতিক দুর্ধোগের মোকাবিল1 করে স্থানীর 

“তিয়াস' নাট্য সংস্থা স্কুলের খোলা মাঠে তাঁদের তিনদিন ব্যাপী একাদশ বাধিক 
নাটেযৎসব ও শরৎ জন্মশতবাধিদী অনুষ্ঠঠন সমাধা করলেন বিপুল উদ্দীপনায় 

»ই মে। প্রথম দিন শরৎ সাহিত্য সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তার মনোজ্ঞ আলো নার 
পর পঃ বঃ সরকারের লোকরঞগ্ন শাখ। পরিবেশন করে “তিলোত্তমা” । নিছক 

প্রচারধমী এই নাটক দর্শকদের হতাশ করে। দর্শকদের প্রত্য/শ। পূর্ণ করে 
সংস্থার নিজন্ব প্রযোজন! 'সতী সাক্ষীর দেশে ( শরৎ-কাহিনী অবলম্বনে 
বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইতের রচনা, প্রণবেন্জ্র চক্রবর্তীর পরিচালন! ) সংক্ষিপ্ত সংবাদ 

( নির্দেশনা সত্যেন মুখাজর্খ )। সেবা সংঘ ( স্থলতাপপুর ) পাঁরবেশন করে 
সৈনিক ধর হাতির ( অগ্রদূত )। সোণারপুরের গ্রফুল্প নাট্য সমাজ অভিনীত 

'চুপ” পরিতোষ বিশ্বাসের নুনির্দেশনা ও কুশীলবদ্দের আস্তারকতায় সার্থক । 

[ সংবাদদ(ত। ] 

[ সম্পাদকের সংযোজন £ 'তিয়াস'এর শেষ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত 

থেকে তিয়!স-সদস্ত শল্লীদেব নিষ্ঠ। ও কষ্টসহিষুণতার কিছু পরিচয় পেয়েছি য। 
আমাদের শহরে ববু-সংস্কৃতির ধার$দের পক্ষে অকল্পনীয় । অনুষ্ঠান সুরু কিছু 

আগে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে সারা গ্রামেই বিপর্ধর নেমে অসে। কমীরাও 

সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত । বুট্টি থামলে তীর ছুটি নাটকই মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত 

নিলেন। সেই |সন্থাস্ত জঙ্গযাত্বী নাটক হলে! রাতের খাওয়। সেরে দশকও 

এলেন। লটক শেষ হলো রাত তিনটায় ! এমন নিষ্ঠ। ও নাট্যগ্রী ত 'নঃসন্দেছে 

বাংলার ম।ট। ইতডিহ।সকে গরিমাদীপ্ত করবে। 

স।শনাল থিয়েটার ( ১৮৭৭) জুলাই )ও এম|রেন্ড বিয়েটারের 'অন্ততম 



অভিনয় ১৮৯৪ 

প্রতিষ্ঠাতা -অন্িনেতা কেদারনাথ চৌধুবীর পৈক্রিক তিট! ঘাটেশ্বর গ্রা্দে। 
কেন্নারনাথ চৌধুবীর পিতা মহেন্্রনাথ চৌধুরী ২* বছরের চুক্তিতে ২৪ পরগণায় 
খ1জন। আদায়ের গার পেয়েছিলেন বুটিশ সরকাঁবের কাছ থেকে । অন্তান্ত অঞ্চলে 

খাজন। আদায়ের জঙ্তু এজেন্ট নিয়োগ করলেও এই অঞ্চলে তীর! নিজেরাই 

খাজনা সংগ্রহ করতেন । মহেঙ্্র চৌধুরীর মৃতার পর তার বড়ছেলে সব দেখা- 
শোনা করতেন। কেদারন!থ এণ্ট।দ্ম পাশ করার পর আনন্দমোহন ঘোষের 
সঙ্গে বিলেতে বা।রিষ্টাবী পড়তে যাওয়ার জন্য দাদার কাছে দশ হাজার টাকা 

চান। দ্বাদা বোনের আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে এক বছর পরে বিলেত যেতে 

নির্দেশ দিলে তিনি অসস্তষ্ট হয়ে ঘাটেশ্বর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। 

এখনে থাকাকালীন তিনি অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল ও গিরিশচন্দ্রের ঘনিষ্ট 
স্পর্শে আসেন এবং থিয়েটারের প্রতি অনুরক্ত হন। 

১৮৭৭ সালের 'সাধারনী” পত্রিকার মস্তবা : 'নব কলেবরে কলিকাতার 

হ্য/শন।ল থিয়েটারের বেশ ন্ুখা।তি হুইয়াছে। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও কেদার 

নাথ চৌধুবী উত্য়েই এ বিষয়ে যোগা বাক্তি। ইহাদের উপর এই রক্গতূমির 
তত্বাবধানের ভার আছে । স্তৃতরাং অভিনয় কার্ধ ভাল হইবারই কথা” । গিরিশ 

চন্দ্র ন্যাশন!ল থিয়েটারের ভার ছেড়ে দিলে (১৮৭৮) সাবলিজ কেদরনাথের 

নামে হত্তাস্তরিত করা হয়। আবার মঞ্চ হস্তাম্তর হলো--এবার গোপীটাদ 
কেয়া নামে জনৈক মারোয়াড়ী লীজ হোল্ডার, অবিনাশচন্দ্র কর ম্যানেজার 

(১৮৭৯, গোড়ার দিকে)। ইনিও বেশী দিন থাকতে পারলেন না-এবার 
এলেন প্রতাপটাদ অলুবী, ম্যানেজার গিরিশচজ্জ । ১৮৮৩-র গোড়ার গিরিশচঙ্ 

এধানকার সম্পর্ক ছি্র করলে কেদারনাথ চৌধুরী ম্যানেজার হন। ১৮৮৩-র * 
মে শ্রীচৌধুরী কর্তৃক নাট্যরূপায়িত বহ্কিমচন্দ্রের “আনন্দমঠ' অভিনীত হয়। 
১৮৮৫-তে ভূধনমোহন নিয়েগী ন্যাশন।ল থিয়েটারের লীঞ্জ নিলে মযানেজারপ্পদে 
রইলেন কেদারণাথ চৌধুৰী । ১৮৮৬-তে থিয়েটার নিলামে উঠলে ষ্টার সে বাড়ী 

আড়াই হাজার টাকার কিনে ভেঙ্গে ফেলে। 

স্যাশনালের নটনটাদের নিয়ে ষ্টারে গোপাললাল শীল 'এমা্জ্ড বিয়েটার' 

খোলে ১৮৮৭ সালে ৮ অক্টোবর । কেদার চৌধুবী ম্যানেজার, অভিনয়ও হলো 
তারই নাটক 'পাগুব নির্জীসন' । শ্বংণীপ, এই থিয়েটারে ডাকনাম বসিয়ে প্রথম 

বাংল! বিয়েটারে বৈহাতিক আলোর ব্যবহার করা হয়। র্থলোলুপ গোপাল 
শীল ১৮৮৭ সালের ১৮ নভেম্বর (মতান্তরে ৩ ডিসেম্বর) গিরিশচন্দ্রকে এমারেজ্ডে 



পট 

হে অভি 

আনলে কেদার চৌধুরী, অর্ধেনুশেধর ও রাধামাধৰ করকে নিয়ে এমারেন্ড 
ছাড়েন। 

কের চৌধুরী রচিত উল্লেখযোগা নাটক--ছতরঙগ, পাগুব নির্বাসন, 

রাজা বসস্ত রায় (বউ ঠাকুরানীর হাট-এর নাটারূপ), আনন্দম$ গ্রভৃতি। তার 
অভিনীত উল্লেধযোগা চরিত্র--আগমনী (মহাদেব), মেঘনাদ বধ (লক্ষণ), 

পলাশীর যুদ্ধ (ঘাতক), দুর্গেশনন্দিনী (জগৎসিংহ), অদ্ভিমন্ত্য বধ ও পাগুবের 
অজ্ঞাতবাস (শ্রীকুষ্ণ ও দ্রে।ণ!চার্য) আনন্দমঠ (জীবানন্দ) প্রভৃতি 

এই প্রসঙ্গে শিশির বন্দুর মন্তব্য উল্লেধযোগা £ “ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় 

গিরিশচন্দ্র ভূঘাাধিকারী ও নাট/রসিক কেদার চৌধুরীর অকুষ্ঠ সহায়তা পেয়ে- 
ছিলেন। এই পর্যায়ে কার্ধতঃ, কেদার চৌধুরী ও গিরিশচজ্জের যুগ্ম উদ্যোগে 

ম্তাশনাল থিয়েটার পরিচালিত হয়েছিল । পরবর্তকালে এঁরা হুজজনে অবশ্য 
ছুই বিরোধী শিবিরে নেতৃত্ব কবেছেন * ( একশ বছরের বাংল! থিয়েটার )। 

কলকাতার বউবাজার স্্ীটের ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশান-এর অন্ততম প্রতিষ্ঠা ত। 

ছিলেন কেদার চৌধুরী । 
বাংলা থিয়েটারের অগ্ততম কৃতী পুরুষ কেদারনাথের বংশের উত্তরস্থ্রীরা 

আজও ঘাটেশ্বরেই বসবাস করেন। ছাট দাদু' আর তার তিন সঙ্গী অর্ধেন্দু- 

শেখর, গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল সম্পর্কে নানান স্মৃতিকথা তারা শোনালেন সেদিন 

বর্ধণরাস্ত সন্ধযায়। প্রায়ই আসতেন ওর! ঘাট্েশ্বরে, ঠব5 খানায় মজলিশ বসতো 
- নাটক হয়তো হয়নি, তবে আবৃত্তি আর আলোচনায় অমজমাট হয়ে উঠতো 

রাতের ঘটেশ্বর। সে দ্রিনগুলে। হুরিয়ে গেলেও রেখে গেছে মধুর স্মৃতি সেই 

স্মৃতি উদ্দীত করে চলেছে ঘাটেশ্বরের তরুণ প্রাণকে জাতির সংস্কৃতির মর্যাদা! রক্ষার 

তাগিদে এঁক্যবন্ধ নাট্য-আদ্দেলনে সামিল হতে। 

৬এীপ5০/পস্িপ্পো লী 
কিং-কিং / থিয়েটার কমিউন 

মা্ুষের চিত্বা ও চেতনাক্ষেত&রে সততরদশক ইতিমধ্যেই তার অবেনে- 

অবঞ্ধানে অবিশ্মরণীক্প হয়ে উঠেছে। আর এই অবদানের প্রধান অংশীদার 



ইয়েছে আমাদের অজজ্র নাট্যিকার-নাটাগোঠী, মাছুষের সমামাধিকাজ শ্রতিষঠাক় 
যাদের নিরলস, নিঃস্বার্থ প্রয়াস চলেছে নালা মঞ্চ ও মন্ববানে । বিক্েটার 
কমিউনের মতে! নবীন গোঠীর চতুর্থ প্রযোজনায় তাই দেখি আশ্চ্ঘ চেতনা মী 
কথকতার কাব্-পরশ। এক রক্ষণশীল হাসপাতাল কতৃপিক্ষ ধরেই নিয়েছেন 
যে, নাটক মানে তে 015) বা 101551178)8, খেল বা খেলনা-জাতীয় একটা! 

নমন্মনক্রিয়া বা নিছক আনন্দের উপকরণ। অতএব তাদের বাধসার এক সফল 
বাকে আয়োজিত এক দাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তার! নাটক-নাটক ধেল।র মধা দিকে 
কিছু বে-আদপ বিকারগ্রস্ত রোগীকে বিনয়-নম্রতা-শৃঙ্খলার পাঠ দিতে চেয়েছে। 

কিন্তু রাজাকে মেনে চলার খেলায় রোগীর দল বিবেক-তাড়নায় রেফারীকে 
অগ্রাহহ করে এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসে যে, খেলার রাজার গদী-লোলুপতার 

আক্রটাই খসে পড়ে। এই খেলাভাঙার খেলাশেষে কিং-কিং-এর বিদ্রোহী 

চরিক্রদদের জোর করে ঘুম পাড়াতে হয়। অবশ দলছুট 'বড়দা, ওরফে নাট্যকার 

নির্দেশক নীলকণ সেন দর্শকদের হুশিয়।র করতে বেরিয়ে আসেন চুপিসারেঃ 

যাতে অসময়ে তারা না-ঘুমায়, “ছেলেপিলেগুলারে+ ঘুম-পাড়ানি না শোনায় ! 

কিং-কিং সত এক জ।গরণের গান- গণ্ডী-ভাঙার গান শুনিয়েছে আমাদের, 

যেখানে অতীত-বর্তমান হয়েছে এককার, স্থানের পরিচয়-আধাপরিচয় মিলে 

মিশে অদ্ভুত এক রূপকথার জগৎ তৈরী করেছে। কিন্তু তার তির্ধক আলে! 
আর আলোচনার বাঁকে বাকে আমাদেরই চেনা জগৎটা খিলধিল করে ওঠে। 

আমাদেরই সুখ-দুঃধ-ঘ্বণা, সংশয়-সংগ্রামের বাবচ্ছেদ করে দেখিয়েছে; বেকার 

বিদিশার বা বিদেহ-রাজের শে।বণ-কসিল তো! নয়, যেনে! ধানমগ্ডি-পাথর- 
প্রতিমার প্রাণঘাতী নগ্র ফাজলামো-_নির্মম রাজা-প্রজ খেল।। রাজা ভক্ষক, 

সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর, অথচ এ-ভগ্ু নাকি দয়ার ভাণ্ডারী, প্রজার 

ছুঃখ-্দৈষ্টে যার মন কাদে অহরহ । জোড়াতালি দেওয়! * তার 

বিপর্যস্ত কাঠামো সত্বেও রাজার ঈগল “চোখে জল্জল্ জলে তার 
সাম্রাজা-লিগ্ছ।। অনাচার-অপরুচি-অকর্মণ।তার এই বিচিজ্র রাজ-ঢেকি দেশের 

আপতকালে পিঠটান দিয়ে বা পোষাক পাণ্টে নিয়ে আত্মরক্ষার ফিকির খুজতে 
চায়, কিন্তু নাটকে প্রজারা তার কিং-কিং খেলা চিরতরে ঘুচিয়ে দিতে 
উদ্ভত হয়; পারে না্জবন্ত, কেনোনা অন্ধকারের অনৃন্ঠ হাত মঞ্চে এসে বীচিন্ে 
দরের রাজাকে ।" -আর খেলার নিকপম ভাঙার অন্তে দোষী অভিনেতৃ সঙ্ঘকে ধৰে 
ধনে ঘুমের ইনজেকশান দেওয়। হয়। পর্দা €ফলে দেবার গে বড়দা এসে 
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এপ্ববরটা পরিবেশন করে যার, কারণ--শোষক-শয়তানকে জীবন্ত রেখে ঘুমোতে 
যেতে খর ভীষণ অনীহা -নিঃসীম ঘঘ্বণ। ! 

দেখতে মিষ্টি একট! অন্ভতিনর মঞ্চ গড়ে তুলেছিলেন দেবাশিষ মজুমদার । 

তপন সেনগুপ্তের অলঙ্করণেও একটা শুরুচি ও শিল্পচেতনার স্বাক্ষর ছিলো । 

পরিবেশ রচনায় শ্রীপতি দ।সের ধ্বনি-গ্রক্ষেপও দারুন ভাবে সাহাধ্ায করেছে। 
পরিপূরক ভূমিকায় হিমান্রি ভট্টাচার্ষের শব্দগ্রহণ-উুশলতাও উল্লেখষেগ্য। 
আলোক-সম্প।ত বহুত্রই নাটকের মুডগুলিকে স্পষ্ট হুত্ে সাহাধা করেছে বটে, 
তবে তাপস সেন তর স্বীমিং-এ আরও একটু যত্বশীল হলে শেষ দৃশ্তের মতো 
কিছু ক্ষেত্রে অভিনেতার পরিশ্রম আরও কার্ধকর হতে পারতে 1। এ নাটকের 

প্মরণীয় টীম-ওয়ার্ক গড়ে উঠেছে তরুণ-তরুণীদের আস্তরিক প্রচেষ্টায় । বোকা 

বোক। ছাদে, এলোমেলে! ছন্দে, কখনও লুকিয়ে, কখনও বা লুটো পুটি-ছুটো ছুটি 
করে এ'রা মনোবিকলনের স্পষ্ট আভ1স এনেছিলেন । অবশ্ত নির্দেশকের চাহিদা 

মতো, 061৩ 553 20) 2105010610060000 ঠা) 00612 009017553 ! আধ- 

পাগলা রাঞ্জাদেরকে দ্বিজেন বন্দ্যোপাধায় যে নৈপুণো চিত্রিত করেছেন,”তা 

মূলত পরিচিত নীরোসকালিগুলার বন্ত সরলতার সঙ্গে অত্যাধুনিক শোষকদের 
রাজসিক ধূর্ততা ও লাম্পটাকেও স্পর্শ করতে পেরেছে। সুব্রত ভট্টাচার্ধের 

ব্যক্তিত্ব, ইন্দ্রানী মৈত্রের মনোবিকারমূলক ফা'লফ্যাল সারল্য ও সতীত্বের কার৷ 
দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিশ্বদেব বন্গু, বান্গুদেব মজুমদারের সহ- 
যোগিতাও কম নয়। চন্দন সেনগুপ্তও শক্তিমত্তার ছাপ রেখেছেন; তবে এর 

উদ্বোধনী বক্তুতাটুকু আরও সংক্ষিপ্ত হবার দ্বাবী রাখে। নীলক সেনগুগ্যের 
ক্ষিপ্ত কোমল বাঙাল চরিত্রটি বিচিত্ত্রতায় মজাদার বটে, কিন্তু মার্কসবাদ নিয়ে 

তীর চরিত্রোপযোগী সংজ্ঞা-রমসিকতাটি আদ সমর্থনীয় নয়, কারণ এ সরলীকৃত 

জ্ঞ।টি যে বিভ্রান্তি স্প্টি করে, তা অস্ত কোনে চবিআ্র ছির করতে এগিয়ে আসে 

না। উৎপলীয় তাম।সা-কৌতুকের ঢঙে উচ্চারিত স্ুল ল্াাংগুলিরও পরিবর্তন 
পরিমার্জন] বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে । 'গজক্ষয় মুদ্ঘকবুদ্ধি' মূলক ঝঙ্জে নবীনতার 
ধারট] ছিলো ক্ষীণ। জর্ধেপরি গ্রুক!শ-আঙজকে ছিলে কিছু ত্যাবসাডিশ 

আড়ট্টতা, যা দর্শক'পরিধি-বিষ্তারে খানিকটা বিশ্বহ্বদপ। তবু নিঘিধায় বলবে 

যে--কিং কিংহর নাট্যকার-নির্দেশকের থিয়েটারী ভাষার রূপময় বাগধারা 

মু্ধ না হয়ে পারা যায় না। আর বিষয়বস্তুর গরিমাও তুজবার নর। তাই 
কুতজ চিতে অভিন্ন জানাতে হয় থিক্েটার কমিউনের লমন্ত শিল্পী-সভ্যকে, 
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যাদের তিল তিল অবদানে মঞ্চে এমন একটা শাশ্বত? জীলাময় সমান্জের ইলিউরশৰ 
গড়ে উঠেছেযেখানে সব কিছু মেনে নেওয়ার শপথ নিয়ে শাসকের পোবমানা 
প্রজা বা প্রতিপক্ষের ভূমিকা পেতে হয়, একান্তই আপোষে, আর কী মজা, 
সত্য উচ্চারণেই পবিজ্র প্রতিশ্রুতি ভাঙার জনকে ওয়াতিং, ধিদে পেয়েছে বললেই 
ফাউল | 

পথের দাবী / চারণিক 

শরৎচন্দ্রের পথের দাবী বাংলার উপন্যাসকুলের এক বলদপা্ঠ ব্যতিক্রম 
শরতজল্মশতবর্ষে *চারণি+ গোষ্ঠী এর মঞ্চরূপ তুলেধরে প্রগতিমনা মানুষের 

গভীরতম কৃতজ্ঞতা কুড়িয়েছে । ভারতবর্ষের পরাধীনতার পর্বে বাংলা সাহিত্োর 

যে দুটি বহতা ধারা দেখি, তার একট! শিল্পের-জগ্ভে-শিল্প আদর্শে অন্ুগ্রাণিত। 

এটা নিছক আত্মবিকাশেরই স্বার্থপর বিলাসীধারা, যেখানে সামজিক খুচরো 

সংস্কারের কর্মকাণ্ড বুটিশ-শাসনের গুভফল রূপে কীতিত। এ ধারায় বন্দেমাতরম্ 
আছে, তবে ম!তা এখানে দেঁশের মাটি মাত্র, যেখানে মাথ! ঠেকিয়ে স্ব বলম্বন- 

নির্ভর আত্মোক্লতির উপদেশ । অন্য ধারাটি কিন্তু পরাধীনত! থেকে যে মুক্তি, 
তাকেই সাধিক উন্নতির প্রথম ও প্রধান সর্ত বলে ঘোষণ। করেছে, মেধন!দী 

দর্পে, কাবণ সাম্মাজাবাদী বিদেশীটি ঘদি এশ্বরিক মহিমার শ্রীরামচগ্জরাও হয় 

তবু তীর দ্বারা অধিকৃত দেশের কোনো প্রকৃত মঙ্গলই হতে পারে না। হুতরাং 
ত্বার সহযোগিতার অর্থ বিভীষণী কর্ম মানত। এই বিশ্বাসেরই এক দৃ্ধ 
কথাশিল্লী হলেন পথের দাবীর বূপকারঃ দেশ বলতে তিনি বুঝেছিলেন দ্বদেশ- 

বাসী মানুষ আর মানুষ । তাঁর অজন্র গল্প উপন্তাসে তিনি সেই মানুষেরই 

দুঃখ-বেদনা-অপমানের ক্ষতস্থানগুলি তুলে ধরে দেখিয়েছেন, বৃটিশ শিক্ষা ববস্থা- 

অর্থনীতি-সম।জনীতি সমস্তই ভারতের মানুষকে কেবলই অমানুষ করবার দিকে 
লক্ষ্য বেখে গড়া; উদ্দেম্ত তার *শাষণপাশকে নুদৃঢ় করে তোলা। তাই 
ক্ষুদিগাম-বিনয়-বাদল-দিনেশ-যাভীন-ভকৎ-উধম-গেপীনাথ-্ূর্ধসেনদ্বের দর্প-মাথা 

মুক্তি সংগ্রামের মহ!কাব্য না-গড়ে পারেন ন! গ্মদেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্র । আননা- 
মঠের শেষ অধ্যার, ঈঅচলারতন ও চার-অধ্যায়ের যে নিঃসীম লজঙ্জাকরতা, 

পারধীন মহাজাতির হয়ে পথের দ্লাবী তাকেই অকাতরে ঘুচিয়ে চলেছে, রত- 
বাসীর আত্মমর্ধাধার মাইলট্টোন হয়ে "আছে! 



০ আন্তিনয় 

ডায়ণিক প্রযোঙ্ছিতত পথের দ্বাধী শরৎ-উপন্তাসের বৈপ্লবিক বন্বারকে 

খুরেখায় উপস্থাপিত করেছে, য। প্রধানত নাটাকার-নির্দেশক-সঙ্গীতকার প্রশান্ত 

চক্রবর্তাঁর সমাজচেতনারই পরিচায়ক । শঙ্টীকবির ভূমিকায় তীর অভিনয় 
কিছুট! আড়ষ্ট বটে, তবে তাঁর সাঙ্গীতিক অধদ্দানটি ম্মরণীয়। স্মিত গুগ্ডের 

সবাসাচীতেও পৌরুষের দারুণ দীপ্চি, তবে শব বিশেষে তার উচ্চারণ ক্রটি 
ঝানে কিছুট! বাঙ্জে। রবি বোসের “অপূর্ব: সাধ্লীল। ব্রজেন্্র ভূমিকার 

অভিনয় ভালোলাগার মতো নয়, কিন্তু ্টেশন-মাষ্টারের ভূমিকায় প্রবুদ্ধ ব্যানার 
সমস্ত আপশোষ মিটিয়ে ইংরেজ শাসকের নির্মম বিবেকটিকে তুলে ধরেছেন। 
মঞ্চকার রথীন গু'ইয়ের নিমাই দারোগা! বড্ড বেলী নিরীহ, তাই কৃষ্ণ আইয়ারের 

সঙ্গে তিনি স্পষ্ট পার্থকা নির্দেশ করতে পারেন নি। প্রভাত শিকদারের রাম- 

দস তলোর়ারকর সাঞ্জসজ্জা-চলন-বলনে জীবস্ত-বলিষ্ঠ, বিশেষত তখন, যখন 

শ্রযকদের কাছে সংগ্রামী উদ্দীপনায় তিনি বলে উঠেন £ “এতে দেশ নেই, 
জাত নেই, ধর্ম সেই .-. আছে শুধু ধনোন্মত মালিক আর তার অশেষ গ্রবঞ্চিত 

অভুক্ত শ্রমিক ।” হীরাসিং বূপী প্রভ।স ক্ষেব্রীর নির্বাক অভিনয়ে ধ্াশ্চর্য 

নিপুণতার ছাপ ছিলো । মণিদীপা হালদারের ভারতী, প্রতিমা পালের এক 

ঝলক নুশীল। বেশ বিশ্বস্ত, কিন্তু দেঝুকী বে।স কিছু আড়ষ্ট, আর নাট্যকারের 

নির্দয় কাট-ছণটে স্ুমিজ্জার যে পরিণতি, তাকে ইন্দ্রাণী. ভট্টাচার্য সবল 

তুলতে পারে নি। এছাড়া শ্রকুমার কর্মকার, নশীগোপাল দে, অঞ্জন দত 
সতীশ কর্মকার, তপেন নাগচৌধুরী, সমীর ব্যানাজাঁ, শেখর সেন, 
তপন দত্ত, অমর মল্লিক, গৌরাঙ্গ ন/গচৌধুরী, অজয় ঘেষ, অরুণ চক্রবর্তী, 
রথীন চক্রবর্তী এবং আলো কসম্পাতকারী অলোক দত্তের অভিনয়-সহযে।গিতাও 

পথের দ্রাবীর মঞ্চর়পের সম্পদবিশেষ। আলোক সম্পাতে অবশ্ত কিছু ত্রটি ছিলো, 

মঞ্চের গঠন-গরিম] প্রশংসনীয়, কিন্তু নাটারূপের দাবী অনুযায়ী তার রূপ বদলে 

স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো না। সমাষ্টি দৃগ্তে মানচিন্ত্র-জুড়ে সধাসাচীর ত্রিভঙ্গ মৃ্তিট৷ বা 

ঝড়ের রাতের বর্ষণ চিত্রের পরিঝল্নান।টি সম্পূর্ণ স্কুলতামৃক্ত নয় অথবা বাংলা 

সাহিত্যে শরৎ-কাহনীব বর্ণনায় যে 515 অভিনব, চারণিক-গ্রযোজনশা-গান্তে 

নাট!জিকগত তেষন কোনো বৈশিষ্ট ধরা দেয়নি। তবে গ্রুপ থিয়েটারের সীমিত 

সাধ্যে, সহঙ্জ আঙ্গিকে পথের দাবীর প্রাণসত্ত। ঘে শ্রদ্ধান্ন পরিবেশিত, তাতেই 

আজকের দর্শক বুঝবেন যে, প্রগতিশীল শিবিরে এ কাহিনীর উপেক্ষা মূটতারই 

নামাস্তর। ক্ধসেনের সহযোগী পরিচয়ে আমর! ভোট-ভেট-তাভ্পজাফি কুড়োতে 



পভিনস্ত 

কৃত শি খে ১২ ১১১১১১, 
অন্থবিধে হবে না ভারতবর্থেজ অচলায়তন লালটুগী পর! খোপা ইংরেজরা 
ভাঙ্ডেনি, জেঙেছে তো অগ্নিযুগের সব থেকে অগ্রগামী অংশ--অপরিহার্ধ স্হাস- 
বাদ-মুধর ভারতীয় স্বর্ষসেনার দল। আর শ্রথজীবীকে নিয়ে আমরা ও কিছু 
নগদ পাইয়ে দেবার নুবিধাবাদে আন্দোলন করে এসেছি, করছি, অথচ তাকে 
যে খৈল্লবিক চেতনায় উদ্ধদ্ধ করে তুলতে চাইনি, সেই চেতনা সম্পর্কেই সবা- 
সাচীৰ ঘোষণা ছিলে! £ “সেই তো৷ আমাব অবলম্বন । যেমূর্থ এ কথা বোঝে 
না, শুধু মজুবীর কমবেশী নিয়ে ধর্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদের সর্ধনাশ করেঃ 

দেশেবও কগে”। ধর্ম সম্পর্কেও তার দৃঢ় হাশিয়ারি ১ “মানৰ সভ/তার এত বড় 

শত্রু আর কিছু হতে পাবে না৮। 

স্বাতাবক কাবণেই ভারতবর্ষের সংগ্রামী মানুষের অফুরস্ত প্রেরণার উৎস 

হিসেবে আজও শরৎচন্দ্র অপরাজেয় । শরং-প্রিক্নতার এই স্মঘোগ নিম্নে আরও 

অনেকে পথের দাবী শুরু করেছে__নিতান্তই হাস্টকর ভাবে। এরা চার অধ্যায়কে 

দ্বণা করতে জানে না, তাই পথের দাবীও বোবে না। ফুলে ভারতীর মুখে 

রবীন্দ্র সঙ্গীত আসে, শ্রমিক পল্লীতে খেমটা নাচ যুক্ত হুয়। এসব বিভ্রান্তির 
গুরু-গেঁদাই কিন্তু দুকুল-রাখা কিছু স্ত্রী-পুং সমালোচক, ধার! ভিন্নধাতুর শরৎ- 

চন্দ্রকে উদ্দোষ্ঠ প্রণোদিত ভাবে “রবীন্জ-শিষ্ত' বলে প্রচার করেন, অপিচ মাগ্থুষের 

সতা-শিব-সুন্দর চেতনাকে প্রতাপ-বিশ্বরূপার অপসংস্কৃতির আধারে বেঁধে রাখার 

দিন মজুরিতে মত্ত হন। চারণিককে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাতে জানাতে 

তাই একটা বেদনাও অন্ভভব করি, যখন তর! এমনি এক বিভ্রান্ত সাহিতিকেরই 

শরৎ-গ্রণতির পুনমুর্রণ করে আমাদের জানাতে চান যে, *." নীলদ্প্শ আমাদের 
স্থৃতি হইতে অপসারিত হইয়াছে । কিন্তু '*আরবা উপগ্থাস এখনও প্রবল ভাবে 
আমাদের মনের মধ্যে গ্রছাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে”! (বনফুল। চাররিক 
স্মুরক পত্রিকা )। 

যদিও সন্ধ্যা / ইউ, টি, সি 
“ প্রতিযে!গিত! মঞ্চের খ্যাতকীতি সংস্থা ইউ-টি-সি'র নবতম প্রযোজনার নাম 

“ঘদিও সন্ধা) । নাট্যকার রাধারমণ ঘে।ষ নৈরাক্টের সান্ধা আশাধারের মাধোও 

বিশ্বাস রেখেছেন নব সুধোদয়ে। বিশু গোস্বামীর নিদের্শনার গড়ে উঠেছে--চোখে 



১৮১৬ অভিনয় 

দেখা লমাজেয় একটি চিজমেল! _- যেখানে হরিদাস ইতিথ্যাত মুরুববীদের ছড়িয়ে 

দ্বেওয়। বীজ অপসংস্কৃতি আর শোষণ সন্ত্রাসের ঘনকুষ্ণ পটভূমিতে শিল্পী ও 

শিল্প-শ্রমিকের এঁকাদৃঢ় সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত রচনার রূপালী কাব্য ঠিকরে 

পড়ে। রণজিৎ দে'র প্রতীকাভাস-্িত্ধ মঞ্চের পশ্চাৎপটে দ্বণাকেন্ত্র বিশ্বরূপার 

মুখচ্ছবি। এরই মাঝে বৈদ্যনাথ নন্দীর নিপুর হাতে গড়া আলো-আশধারি চিরে 
বিচিত্ররূপী হরিদাসের ভয়ঙ্কর আবির্ভাব । রক্ষণশীলপ্তার স্বার্থে সে কখনও গণ- 

শিল্পীর কল্জে-কলম কেড়ে নেয়__সদাহাম্য পাশবিকতায়, কখনও বা খতম করে 

শ্রমিক-আ।ন্দোলনের সচেতন নেতৃত্বকে ; শোষণের সুবিধার্থেই হরিদাস তরুণ 

সমাজের উরুভজ-মেরুভঙ্গ চালিয়ে যায় _জোর জুলুম-জুয্ার মারপ্যাচে, অথবা 

শিক্ষিকা বা শ্রমিকের গৃহবধূক্কে বারবধূব পৰস্ত্রীপনায় ভিড়িয়ে দেয়, আপনার নগ্ন 

সংস্কৃতির ফালি ফ।লি পরিচয়ের ধাকার়। জনতার নিঙ্রিয় নিরুত্তাপ দৃষ্টিই বুঝি 
তার উৎসাহের খনি-খন্দ । রুচি-অরুচির সব সম্পদের যেনো সে প্রতাপান্থিত 

অধিকারী। এ বহ্ুরূপীর চোখে মুখে মাঞ্নী ঈগলের ক্রু,রতা-কুটিলতা, ওটাধরে 
রুশ-ভালুকের সহাস্ত শ্বেতী আর সরলতা। নাঁচ-গানের দুরস্ত হুল্লোড়বাঁজির 

দ্রুত দার্শনিকতার সঙ্গে রাবীজ্জিক সাফিট্টিকেশানের শাস্ত আধ্যাত্সিকতাও তার 

ফরায়ত্ত বাস্তবেও দেখি 'বারশো বধূর সে “বিসঙ্জন'ও চলে পিঠোপিঠি হয়ে । 

তাই জরাগ্রন্ত সুকুমারমতি সাহিতাকদেরও লে পায় ত'র তাবেদার রূপে। 
স্বঙাবতই এই হরিদাসের পালই আজ সামাজিক নাটকের স্থত্রধার তথ! খলনায়ক। 

খাটতে চায়, ধেটে খায়-_-এমন অঙংখা মাচষ আছে হরিদাসের বিপ্রতীপে-- 

বিরোধী শিবিরে । তাদের আশ! হাতাশ-নুখ-ছুঃখস্ঘরকল্পার মধ্য দিয়ে রাধাবমণ 

ঘোষ গ্রতিবাদী নায়ক তথ। এঁক্যবন্ধ সংগ্রামের আবাহন-গীতি রচন! করতে চান। 

একট৷ কাব্য গড়ে ওঠে, কিন্ত-- সেটা নাটাগুণের বিনিময়ে। কাব্যের মায়। 

কানজের মাঝে সংগ্রামের পথখান। নাটাভাষার আড়ষ্টতায় যখ।রীতি অস্পষ্টঈই থেকে 

যাক । হৃরিদ্াসের যতো। একট। অনন্য চরিত স্যরি হয় বটে, এবং একটি নাটকের 
পক্ষে এই সার্থকতাটুকুও নেহাৎ কম নয়, তবে প্রায় পবিচিত কিছু কৌতুৰী 
এপিসোড শেষে আমাদের চেতনার দিগন্তরেখ। বারবার কেবল এক হয়ে লড়বার 

একট হঠাৎ গানে আটকে বাবে--এটা যেনে নিতে বড়ো বাঙ্জে | মিলনের 

পথের বঝাধাগুলোই আজ স্পষ্ট হোক না? কিন্তু ঘিলন মাত্রেই কি আদরণীয় 

হতে পাবে? বঅরবিল্দ-অন্ভকুল-রমক্কুষ্-রবীন্্রকে ধিরেও তে! আমর! মিলে 

থাকি । কিন্ত বন্ধ্যাত্বহীন যিলুন-ণথের পাথেন্র? কোথায় পাবো তারে? এসব 
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ভাবনার শুরা হযে কবে? কবেই বা নাটকে বলা আদর্শ আর রোজফার আঁচরিত 

আদর্শের অবাঞ্ছিত ভেদটুকু ঘুটবে? সে সকালের গুভাগম ইউ-টি-সি ত্বরান্ধিত 
করতে প্রয়াসী ছলে আমাদের আনন্দের সীম! থাকবে না। কিন্ত আপাতত 
“যদিও সন্ধা” গ্রসঙজে আরেকটি বেদনকরতার কথা বলি £ অর্জুন মহাভারতের 
রাজ পরিবারের মন্ত পুরুষ, ভগবান সখ! । তা!র নৈরাশ্থ কাটাতে গীতার উত্তৰ 

'হুয়েছিলো। কিন্তু আমাদের শ্রমিক অর্জন, তাকে অনেকে মানে, শ্রদ্ধা করেঃ 
ভালবাসে-_কাবাচর্চার ছুর্লভ সৌভাগা হয়েছে তার। এই অর্জুনের নৈরাস্ত 

আত্মঘ।তী মগ্যপতা অসহা। চারিদিকেব দারিদ্রা-অজ্ঞতা-অন্ধতার মাঝে তার এ 

নৈরাশ্ত-বিল।স ক্ষমারও অযোগ্য । এট! যদি পরিচিত সতাও হয়ে থাকে, তবু 

বলবো--আজকের শিল্প-সতা হিসেবে এটা অগ্রাহ। আঙ্জকের শিল্পে, 

আঘর্শ-রঞ্িত চরিন্র চাই, যে আমাদের বলবে ফেমন হতে হবে, 

কী করতে হুবে-ষে অনুপ্রাণিত করবে, উদীপ্ত করবে 

আমাদের; আর হুরিদাসদের বিরুদ্ধে আমাদের জয়কে নিশ্চিত করবে। 

আতকে জালাতন করতে অজ্জুনের ষে চীতকৃত কাব্য পাঠের ছড়াছড়ি, তাও 
হাস্ত-পরিহাসের তরল এপিসোডগুলির মতোই শিল্পের সীম ছাড়ানে৷ বাড়াবাড়ি 

হয়ে পড়েছে। সুন্দর কাযা ও কঠের অধিকারী বিশু গোস্বামীর “সিনেমা: 
_জাতীয় শব্দের বিসদৃশ উচ্চারণও আমাদের শ্বত্তি কিছুটা খর্ব করেছে। 

মলয় বব্মীর অস্বাভাবিক কেশবিষ্ু।স তার চরিত্রোপযোগিতা কমিয়ে অভিনয়ের 

মূল্য হাস ঘটিয়েছে । শংকর পালুইয়ের ভাগে কিছু চটকদার সংলাপ ছিলো 

এবং তিনি সুরে, ছন্দে, শব্প্রক্ষেপে দক্ষতা ঢেলে সংলাপের নুষোগটুকু 

চুটিয়ে গ্রহণ করেছেন। ন্ুপ্রকাশ সান্।ল, কল্যাণ গা্গুলী, স্বপন চক্রবর্তাও 
নুুলমঞ্জস টাম-ওয়ার্কের নিষ্ঠাবান সহযেরী, জ্বল ব্যানাজরর চরিত্রস্থি 
মর্মস্পর্শী। নাম-ডাকের 'ভিনেত্রী ইন্দ্রানী লাহিড়ী গৃহ পরিত্যাগের গরু 'ৃন্তে 
পর্যন্ত একদম মেকানিকা।ল, নিশ্প্রাপ অভিনগ্রের দৃষ্টস্ত। নবীনা অঞ্জনা 
পাল কিন্তু আস্তরিকতায় সজীব । তবে এ নাটকেরযে বদ্তগুলি নাট্যকার 

ও নির্দেশকের সম্মান বাড়িয়েছে, তার মধ্যে অবস্তা উল্লেধষেগ্য হলো! ছুটি 

বিষস্ব ঃ (৯) আলিবাবার রিহার্সালে দৃষশ্তের অন্থপম ক্লাশব্যাক - যার চরিত্ররা 
উৎ্ংমূখী জানাল! দ্বিপ্রে অগোচর অর্জুনের সঙ্ষে মন্করারত, আর বর্তমানের 
অর্জুন আপস্টে্ষে বসে এইসব ঘটনার ছাসিকারায় বিভোর, _-এবং (২) 
হুরিদাস-ভূমিকার অনিল ভট্টাচার্ষের অপরূণ,. অবিস্মরণীয় অভিনয়। এদের 
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১সবাফার সঙ্গে আমরা মিহির মোক, গৌর দাস, দীপক ঘোষ, ও প্রভাত 
মুখে পাধ্যায়কেও অভিনন্দন জানিয়ে সংস্থার কাছে আরও সিরিয়।স, ডয়নামিক 
নাটকের দাবী রাখছি। 

বিষগ্র মধ্যাহচ / ঘ্বাস্বিক হাওড়া) 

হাওড়ার এক নবীন কিন্তু বলিষ্ঠ গে/চীর নাম হ্থান্বিক । কুলীলব ও কলা- 

কুশলীর দীর্ঘ তালিকার অশেষ বন্দোপাধ্যায়, সমর চন্দ্র, অজয় চন্ব, পরিতোষ 

দত্ত, শৈবলেন্দু দাস, নিমাই চাটি, সুশান্ত চৌধুবী, মুরারি কুমার, শ্রীনাথ 
কুমার, শঙ্কর পাত্র, চচ্ধন মুখোপাধ্যায় মলয় চৌধুরী, অনিল বাগ, অশোক 

মিত্র, বিধান দ্বাস এবং নাটাকার-প্রয়োগঝার অভিস্তাকুমার চৌধুরীকে নিয়েই 
মূলত “বিষণ মধ্যাহ্ন নাটকের মঞ্চবূপ গড়ে উঠেছে । “বিষ মধ্যাহ্, উপেক্ষিত 
তরুণ সমাজেরই এক দু) কাব্য । সমাজের শুভ চরিত্র বিচারের মাপকার্জি যদি 
হয় যুব সমাজের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ব-গভীরতা, তবে এ গ্রযোজনাকে অস্ত 

সমাজের বিশ্লেষণায় মঞ্চরূপই বলা য]য়। অস্বচ্ছল গ্রুপ ধিম্নেটারেব নাট্যকার 

তার নাটকে নারীর জন্তে প্রতাক্ষ কোনে] ভূমিকা রাখতে পারেন নি বটে, তবে 

নারীবর্ষ পালনকারী সমাজের হাঁড়ির খবর ফস করে দিয়ে তিনি বলেছেন যে, 

বৃহত্তর সামাজিক কর্মে এ সমাঞ্জ নারী শ্রেণীকে অবাধ অংশগ্রহণের সুষে!গ থেকে 

বঞ্চিত রাখে, সম্ভাবা ক্ষেত্রে পুতু পুত করে তাকে গড়ে তুলতে চায় একটা 

ভোগ্য পণোর লজ্জকুর লঘিমা-গরিমা! বুলিয়ে । নারী মানেই যেনো বিয়ে, 

তাই তারই প্রস্ততিপবে ধোপদুবস্ত সাজ পোষাকে কেতাতুরস্ত ফ্যাশান আর 

পণ দবোনা-পণ নেবোন। বলে অভিজাত শ্রেণীর হাস্তকর কলরোল, কল্লোল। 

নঃটাকারের মূল বিঙ্লেষণে অবশ্থী তারুণ্যলে।কের পুরুষ-অংশেরই হতাশা-ক্লাস্তি- 

দিগত্রাস্তির প্রাধান্য । তবে শিক্ষিত-মশিক্ষি দ-লুম্পেন প্র!য বেকারদের 

জ্রীবনের অবক্ষয়ের এ ইতিঞ্থাটি শেষ অবধি হতাশার উজান ঠেলে আাশা- 
বাদের উজ্জ্বল তীরে পৌগ্ুবর অঙ্গীকারে ভাম্বর। পরিণতি দৃথো কুশীলবদের 

দেহ-মন-যতু দিয়ে গড়া হাল-পাল-পানির আভাপ-যুক্ত যে দোছুল ট্যাবলো, 
তা সতাই এক উদ্দীপক প্রযোগহর্ধরূপে বরণীয়। বস্তুত এ প্রযোঙ্গনা-গান্ছে 

গ্রচুর দৃষ্টিনন্দন ট।াবলো*মাইসের অলঙ্কংণ। ব্যাখ্যা বা ভাঘ্যু মুখর কোবাস- 
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মূলক ব্রেধটীয় দৃশ্তগুলিও নুর-বৈচিত্রে ও ছন্দিত কম্পোজিশনে চিত্তহারী। 
নৃত্য সুর-উপস্থাপনা ঢঙের মাঝে কোথাও কোথাও অবশ্ত পুরবর্তা কিছু 
ব্রেথটধমর্ণ বঙ্গীয় প্রযোজনার প্রভাব-প্রতিভাস উকি মেরে বায়, কিন্ত 

আত্মীকরর্ণ ও অভিনবত্ব সৃষ্টিতে ছ্ান্িক সভাদদের যে আত্মপ্রতায়, তারই 
জোরে ন্ুৰকার অরুণ কুমার পাল-খবধ দে নিজেদের সুর সংগ্রাহকরপেও 
পরিচয় দিতে পারেন। প্রয়োজননুগ মঞ্চে বাদল রায়ের আলোক সম্পাত 

এবং মূল গায়েন সুশান্ত মুখোপাধ্যায়, মূল বায়েন শুভেন্দু চট্টোপাধ্ায় ও তার 

তিন সঙ্গী জগবন্ধু কু, রবীন দস, স্বনীল ঘোষের অবদান আর বিবিধ বিষয়ে 
গ্রভাত কুমার, বো[মকেশ কুমার ও বিনযকৃষ্ণ কুণডুর সহযোগিতা ও ন্মরণীয়। 

উদ্দীয়মান ন।ট্যকার অচিস্ত/কুমারের পরিমিতি বোধে অবশ্থ কিছু বৈষম্য 
এসে পড়েছিলো । দীর্ঘ নাটকের গঠন-পথে ক্লাইম্যাক্ক-বিন্দুটি ্ুচিছ্িত ছিলো 

না। ব্রেখটীয় ধারার দৃষ্টগুলির পায়ম্পরিক বিচ্ছিন্নতা মেনে নিলেও কাহিনীর 
বর্ণনা-পথে দর্শকের উৎকঠা-আগ্রহকে জাগিয়ে রেখেই তবে তাকে পরিণতি 

পযন্ত পৌছে দেবার দায়িত্ব নিতে হবে। এ প্রযোঞ্জনার গতিমস্থরতাও কিছুটা 
অশ্বপ্তি ঘটায়। 1188007-ঝ|ড়ীর মহিলার অন্তত আচরণের ঘটনাটি নাটা- 
দেহে স্বাভাবিক ভাবে স্থান করে নিতে পারেনি; একে একটা ৪1)০০1. হিসেবে 

প্রক্ষিপ্ত, আরোপিত বলে মনে হয়, যার সঙ্গে মধ্যাহ্ন বেলার তরুণ মনের 

বষপ্রতার ষোগ আদে। অপরিহার্য ছিলে? না। বিরতির শেষে কীর্তনীয়া ঢঙে 
অভিনব কোরাস দলের উপস্থিতি ষে প্রত্যাশ!র জন্ম দেয়, গানের হছুর্বল ভাষ! 

তাকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ অব সত্বেও এ নাটক অজজ্র 

ূহূর্তে দুর্বার আকর্ষণে আবিষ্ট করে দর্শককে । দর্শক মুগ্ধ হয় নাট্য ভাষার 
রোমান্টিক ন্বাহুতার। বিচিত্র বথা-কষ্িউম-কম্পোজিশান-কোরিয়ো গ্রকি 

মুখর এবং দলগত অভিনয়-ছ্যতি মাথা 'নো-ভেকেন্সি'--'হিং টিং ছট জাতীয় 

কাব্যিক পর্বগুলো সমজ-সম্যাগুলিকে সুতীব্র ওঁজ্জল্যে পৌঁছে দেয় দর্শক- 

মূরমে , গন্ময় পর্বের ক্ষোভ-জালা-ঘন্ঘ-আনন্দও সংযত-ম্বাভাবিক অভিনয়ে 
বূপ1রিত হয়. গদ্য-পচ্ের ভেদাভেদ ঘুচিন্ে ছবান্বিকের নবীন শিল্পীরা সংগ্রামী 
সমাধানের ব্যাটুলশিপে দাড়িয়ে বিভ্রোহু-বিপ্লবের এঁকতান স্ষ্টি করে, আমাদের 

টব্প্লবিক অভিনন্দন স্তিনিয়ে নেয় । নাট্যান্দোলনের 'এই '্রতিশ্রিতিধান ফ্ত্বিকগের 
চেতনাবন্ছি আরও প্রসারিত হে।ক, নিঃশেষে দগ্ধ করুক অপসংস্কৃতির শব- 

বাহীদের বিদগ্ধ চাতুরি |! 



বিজ্বোহী চার্বাক / একটি দল 

জীবনের কথা যে চারু বা গুম্দর করে বলে, সেই তো! চারুবাক্ বা 

চাবাক। আর লুজ্দর মানেই তে! সত্য ; অর্থাৎ 000 15 0580 50 

০৩৪৪৫০১ 0 1 শুভহ্ছর চক্রব্ত রচিত এবং 'একটি দল” গ্রযোজিত 

বিজ্রোহী চার্বাক কিন্তু প্রাচীন ভারতেরই এক এঁতিহাসিক্ক ব্যক্তিত্ব, যিনি মানুষের 
সমানাধিকারের জন্মগত পথের দ্াবীকে ধ্বনিত করে তুলেছিলেন--এদেশের 

দিকে দিকে__সতা ও সৌন্দর্ঘকে সঞ্জীবিত করে। | 

খ্যাগরিষ্ট জনতাকে বজা! করে শোষকের মুষ্টি দেশে দেশে প্রশাসনিক 

অধীশ্বর হয়ে আপনাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে ঘে।ষণা করে, সাকরেদ হিসেবে 

তার জুটে যায় বহু পেয়দা আর পুরোছিতকুল। সমাজের বিকাশ যায় থেমে। 
তাই শোষিত সমাজে বিজ্রোহী পুরুষ্রে উত্তব হয় এই অচলায়তনকে সচল 

করতে, দ্মনায় চ ছুষ্কৃতান/ম্' স্পার্ট।কাস থেকে হো-চি-মীন-_ পুব-পশ্চিমের 

সেই বিদ্রোহশ্বিপ্রবের জয়-পরাজরেরই মহাসাক্ষী, বর্তমান ও ভাবীকান্টের 

মুক্ত-যুদ্ধের অনস্ত প্রেরণ | চাবা1ক সাক্ষী, অভীত ভারতের আত্মজেরাও 

বিক্রোহের মশ।ল জেলেছিলো! । উত্তরের নাম ন-জান। কতোশতো। ছেলেমেয়ে, 

স্র্যসেন, হানিফ, তোরাপ, তীতুমীর, স1ওতাল সিধু-কানু, সিপাহী মঙ্গল পাড়ে 

থেকে দক্ষিণ ভারতের চার্বাক অবাধ আামাদের বিদ্রোহের বিবাট মিছিল। 

এদেরই প্রেরণ।-স্পর্শে আমরা আজও মানুষ, মানুষের অধিকারে মুখর । 

শেষক পক্ষের বেদ-উপনিষদাি তাবৎ দর্শন ঘেঁটে চাবর্ক ঘোষণ।) করলেন -- 

যা অগ্রুতাক্ষ, তাই অবিশ্বাশ্-_-মায় ঈশ্বর পর্যস্ত। পরলোকে মিথা দোহাই 

পেড়ে ইহজীবনের নুখভোগ থেকে বিরত থাকার নাম মূঢ়তা। বাস্তবিকই 
তাক্জেন তৃজীখার উপদেশ তো নিঃস্ব মান্থষের কাছে অর্থহীন। আর ভালো 
থেতে চাওয়া, পরতে চাওয়ার মধ্যে কোনে অন্তায় থাকতে পারে ন1। 
নিরলস, নিঝঞ্ঝাট শে।বণের পক্ষে অপরিহার্য যে শাস্তি শৃঙ্খলা, তার স্বার্থে 
বৃভুচ্ষু মানুষকে নিরামিষাশী স্থববোধ কি গোপাল হতে বল! সহঙ্গ। কিন্ত 

শুকুতি-দত্ত দেহের যন্ত্র-পাঁতিগুলির এমনই প্রকৃতি যে খানের অভাবে সে গেছে 
মাস-মজ্জ! পরস্ত কুরে কুরে খায় । দেহ তার ওজন হারিয়ে অসহাযভাবে 

আমিধাশীই থেকে যার়। আমর! বুঝতে পারি--নিরামিষ আছার মানুষের 

গ্ররুতি-বিরুদ্ধ। তাই শ্রমের অধিকার চাই, শ্রমের বিনিময়ে বস্ত-পুধিবীর 
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অকাতর দানে আমর. সমানাধিকার বজায় রাখতে চাই--এমানর অনৌর্প- 
নিষদিক তথ ধাস্তব সত্যে মানুষের উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন চার্বাক। কিন্ত 
শে।ষণ-ছুর্গের কড়িবর্গার দল অমানুষিক কারচুপি করলো, ভগ চার্বাক সেজে; 

চার্বাক-দর্শনের অপব্যাখা করে বললো--চার্বাক যেনতেন প্রকারেণ পাধিব 

ভেগলালসা চরিতার্থ করবার উস্কানি দিচ্ছ, বলতে চাইছে যে, খণং কৃত্বা ঘ্বৃতং 

পিবেৎ, পরিশ্রম করবার দরকার নাই, অর্থাৎ কিন! চার্বাক-দর্শন স্থূল বাস্তব- 

বাদ ও বিলাসবাদের অপদর্শন। সেনের রক্ষণশীলতার স্বর্গে চাবণ1ক-ার্শন' 
আসলে এক দারুণ ভূমিকম্প নিয়ে এসেছিলো । তাই বিভ্রস্তি ও প্রলোভনের 

পিছুপিছু সন্ত্রাস ছড়িয়ে সেই অনড় সমাজকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিলো! । 

কিন্তু নতুন দিনের বিপ্লবের পদাঘাতে একে যে ইতিহাসের আবর্জনায় ঠাই নিতে, 

হবেই, সেই উদ্দীপক ঘটনারই একটা ফ্ল/শ-ফরোয়়ার্ডের আভ!স এঁকেছেন নট- 

নির্দেশক চিন্প্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজনার ফ্রীজ-ময় অস্তিম ফ্রেমে। আর ছুই 

শিবিরের অতীত ঘন্ব ও তার প্রস্তুতি-গ্রচারের একটা চারু পরিবেশ স্ট্টি হয়ে- 
ছিলো গ্রাম] চুলীর ডুম-ডুমিতে । 

নট্য-আন্দোলনের অন্ততম সংগ্রামী কথক «একটি দা" বিদ্রোহী চার্বাক 

মঞ্চায়ন মারফত সংগ্রামী মাচুষের শ্রদ্ধ! আর চেতনার এক উচ্চ শিখর জয় করে 

নিলো; প্রচণ্ড ধাক্কায় রক্ষণশীল সমাজদেহে আরও একটি চিড় ধরিয়ে দিলে! ৷ 

তবু প্রযোজন।টির খামতিটুকু এড়িয়ে যাওয়!র নয়। পর্বে পর্যে এর বলিষ্ঠতা 
খর্ব করেছে_-বিলম্বিত লয়ের একাধিক গান, যাদের নুর যতো আকর্ষণীয়, কথ 

ততো নয়। মুল গায়েনের ক্ষীণ ক হারমনিয়ামের চাপে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে- 
ছিলো । বাণী, ভাস্কর বন্দ্যোপাধায়-গুরুদাস বন্ট্োপাধ্যায়-কুম্দন সাহার 
অভিনয়েও আরও সাবলীলতা প্রত্যাশিত ছিলো । দৃশ্যাস্তরে যাবার ছন্দটিও 
কয়েকটি ক্ষেত্রে কেটে কেটে গেছে। শশান্ন বন্দ্যোপধ্যায়ের রাজজাতে আঁর্গিক 
বা বাচিক অভিনয়ের কোনে। শোভন-মহিম। ছিলে! না। মঞ্চ-রূপসঙ্জা-আলো ক. 

সম্পাতের বাঞ্ধিত সৌষ্ঠবের মাঝে দৃষ্টিনন্দন কম্পোজিশন রক্ষা করে বলিষ্ঠ 
অভিনয় করেছেন নামভূমিকার সমীর বন্থু এবং চার্বাক-জননী স্বপ্না মিত্র। 
দৈহিক খর্বত! ছাপিক়্ে একট! শ্রদ্ধেয় বাক্তিত্বের স্কেচ এঁকে দিয়েছেন শ্রীবনু। 
আব ন্েহ-সবলঙা-কাগ্রা-ছাসি-ক্রোধের অপরূপ মৃ্তি গড়েছেন শ্রী্তী মিত্র-- 
মুহ্মূহঃ। দিলীপ কুণুব পুবন্ধর বন্ধুত্ব বোধ ও বিদ্রে'হ চেতনার উজল। শুনা 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজপুরোছিত শে।ষক্পিবিরের ধর্মীয় ধবজা ও ধূর্ত দর্শনের দৃষ্ঠ ভান্ত- 
কার, অরবিন্দ চটট্র।পাধ্যায়ের গ্রামণী, সুকুমার গর ধূর্ত চার্বাক ঝ| শতুনাথ বনু, . 
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সনৎ দত্ত, গৌর সেনশর্ষা। ও রণেন মিআ অধিকারীর প্রঞ্জাবৃন্। সনিষ্ঠ প্রয়াসে 

বেপ জীবস্ত। গৌতম বন্দোপাধ্যায় ও গৌতম ঘোষ রাঁজসৈন্ত হিসেবে 

ভালোই। চিন চট্টোপাধ্যাগ্পের প্রয়োগ কর্ণ যাদের দীপন-রূপণে চারুতা 

পেয়েছে, সেই বিমল দ।স-_ হরিদাস বন্দোপাধ্যায়ও এ বিদ্রেহী প্রযোজনার 

সফলতাটুকুর অংশভাক্। 

লেনিন কোথায় ?/ পি-এল-টি 

“লেনিন কোথায়?” বলে কথা নয়, পি-এল-টি'র যে কোনে প্রযোজনার 

ষোলো আন! দারিত্ব থাকে যাত্রা-সিনেমার বাস্ততম ব্যক্তিত্ব উৎপল দত্বের। 

কোন্ মুহুর্তে কেনো-কি নাটক করা হবেঃ কেমন ভাবে করা হবে-_ এসব 

ভাবনার আছ্ান্ত তারই মনে, কারণ তিনিই থে দলের মধ্যে সর্বাগ্রণী চেতনার 

মান্ুষ,-_-এ বিশ্বাসটা সংস্থার বাইরেও, চুইয়ে যেতে দেওয়। হয় নানাতীবে। 

এই চুইয়ে-পড়া বিশ্বাসের খুট ধরে নেতিবাচক নেতৃত্বের দেশে বহু হা-ঘরে 

মান্য আজও উৎপল দত্তের কথা/গুনতে যায়, বিশেষত কথার প্রসঙ্গ যদি হয় 

মহান্ লেনিন। 

প্রেক্ষাগৃছের * প্রবেশ-পথেব মুখে চার আনি মূল্যের ষে দু-পাতার ছোট্ট 

হাগুবিলটি হাতে আসে, তার গণ্ডদেশে ঘে।ষণ লেখা £ “১৯১৭ সালের জুলাই 

থেকে অক্টোবর লেনিন আত্মগোপন করেছিলেন এবং শত্রু পাগলের মতন 

খু'ঁজছিল ত্বকে । কোনো ডিটেকটিভ উপন্যাসে এত লোমহর্ক ঘটনা নেই” 

লেখাটি পড়েই একটা খাটি বিষগ্রতা বাজে, বিশেষ করে তাদের, যারা লেনিন 

আর, লে।মহর্ষকতাকে একাকার করতে অনভান্ত। 

মন্ধু দত্তের তৈরী চেয়।র-টুল-চৌপায়াধুক্ত একটা সাধারণ মঞ্চ, যাতে 

দরকার মতো একটা টেলিফোন আসেযায়। আর কালো পশ্চাৎপটে মাঝ 

বরাবর একট। ট্রান্সপারেন্ট পর্দার আড়ালে স্মোলনি ইনটিটিউট মাঝে মধ্যে 

উকি মারে, মঞ্চময় উইন্টার প্যালেসের বিগ্রতীপে। গুরুতেই চেখে পড়ে _ 

খোলা মঞ্চে বসে কিছু কুশীলব, টুকটাক কাজের সঙ্গে কিছু মস্করাও চলছে। 

ম]াজিশিয়ানের ড্রেসে ভাঙা গলার ঢোক গিলে হঠ।ৎ শুত্রধাররূপী নাট্যকার 

টোকেন, জীবন-নাটক ইত্যাদি নিয়ে আরেক গ্রন্থ এ-আরশ্কি চলে। এমনি 
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দীর্ঘ ভ্যানভাড়ার মধ্যে দিয়ে ক্রমে লেনিন-্্যালিন আর কেরেনস্কি মনত্রীমলীর 
সঙ্গে পরিচয়-পর্ব সমাধা হয় এবং পৃরধোধিত লোমহর্ষক কাহিনীর ধারা- 
বিবরণী অভিনীত হতে থাকে । অভিজাত হল, কালোচিত পরিচ্ছদ, 
দেশোপযোগী গীত-সঙ্গত আর তাপন ফেনের আলোক সম্পদ সত্তেও 
কিন্তু তিন তিনটি ঘণ্ট। বড়ো! দীর্ঘ মনে হয়। অনেক দর্শকই মন্ত্রী 

পুলিশের নির্ুদ্ধিতা নিয়ে যে দস্তরুচিঝৌমুদী খিস্তি, তার মধ্যে কোনো 
নবীনত। খুঁজে পায়নি, খুঁজে পায়নি_ পুরোণে! সেই বলিষ্ঠ টীম-ওয়ার্ক। 
ষাক্রা-ফিলোর ক্লাস্তি-ঘাম মেখে বড়ো শিল্পীর্দের বেশীর ভাগকেই দেখা যায়-- 

প্া়শ উৎপল দত্তের বছ পরিচিত টাইপটির উপর অশকিবুকি কাটভে। 
স্কোবেলেড-কেরেনস্কি বূপী সমীর মজুমদার, যুণাল ঘোষ তো একঘেয়ে, নিশ্রাগ। 
মুকুল ঘোষের আলেকসেন তবু খানিকটা সজীব, সেই সঙ্গে আরও হু-এক 

জনের লঘু ভূমিকা। শোভা সেনের অনেক সংলাপ অতুাগ্র ও আরোপিত মনে 

হয়) যার দায় অংশত নাটাকারের। কল্যাণী রায় লেনিন-জায় ক্রুপস্কায়ার 
গগীর বাজিত্বেব তল-সন্ধানে বার্থ, তাই তার গ্রেখার-দৃষ্ঠটি পরধস্ত বিরস থেকে 
যায়। সব থেকে হতাশ করেন সতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সামাজিক-চেতনায় 

অনেক শীচুতে যে শাস্তিগোপাল, তাকেও তিনি ছু'তে পারেননি, লেনিন- 

বিঙ্লেষণ।য়। সেই বৈচিন্ত্রাহীন কে কাজের কথাগুলি হড়বড় করে আউড়ে 

য।ওয়া বা সেই রোজকার ঘাড় বেঁক্কিয়ে হেটে চলার ভঙ্গীটায় তাদিমির ইালিচের 
কোনো দৃষ্টি, দীপ্তি বিচ্ছুরিত হবার জে। ছিলোনা, আলোক-সম্পাতগত চরম 

সহযোগিতা সত্বেও না হয়তো উল্টোমুখী জীবনায়ন থেকে হঠাৎ মঞ্চে এসে 

লেনিন হওয়া অসভ্ভব।! তদুপরি যদি থাকে নাটাকারের স্জন-ভ্রাস্তি। 

লেনিনের আত্মগে।পনের স্থান-কাল ঠিক করেন অন্ট্েরা, তার মেক-আপ নির্দিষ্ট 

হয় অন্দর দ্বারা, কাকে কখন পার্টি থেকে কতোটুকু সরানে হবে তারও হিসেব 

অন্ঠদের হাতে । তাঁর বডি-গার্ড যেনো! বডি-গাইভ! লেনিন শুধু প্রাভার 
জন্তে কিছু লেখেন, আর কমরেডদের জন্টে স্বহত্তে চা করেন--স্বাধীন ভাবে, 

বাস! এর মধথে। দিয়ে বাক্তিত্বের কী বিকাশ আর আশা করা যেতে পারে? 

উৎথল বাবু সযত ট্রটস্কিকে নেপথ্যে রেখেছেন--এটাও লক্ষাণীয়। 

কমিউনিউ নেতা সমন্ত প্রশ্নের স্পট জবাব দেবেন _ এটাই লেনিনীয় 

নীতি অথচ লেনিন রাশিয়ায় বসে জার্মানির অর্থ পান --এরই গ্রমাণসছ 
লেনিনেরই স্বাক্ষরিত পদ্জ বেরোতে, তীর এক কমরেড যবে প্রশ্ন করেন, তার 
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উত্তরে গত্যবাধু খেয়েলি আবেগে, অভিমানে ঘলে ওঠেন, “আমার কমরেডরা 

আমার কথ! বিশ্বাস করেন না ।” কথাট! বলে বেগে বেরিয়ে ঘান। কেরেনস্কি 

সরকারের জোচ্চ,রি জালিয়াতির কথা ফ'!স না করায় অনেক দর্শকই ধোকা 
খার়। তার উপন শোভ! সেনের উগ্র সাদী লিজা বলে বসে, “লেনিন 

যদি ভিনদেশী এক শরতানের টাকা লিষ্বে এদেশের শহতানটাকে শায়েন্তা 
করে, তাতে ক্ষতি কী? তাছাড়া, শ্রমিকের কোন গঁশ নেই ।” কীমারাত্মক 

বিভ্রাস্তিকর যুক্তি! কাটা দিয়ে কাটা তোলা বা সরকারী টাকা খেয়ে সরকারের 

দাত ভাঙার অনেক সোনার-পাথরবাটি বিপ্লব এদেশে চলে বটে, কিন্তু 

উৎপল বাবুর মাছের তেলে মাছ ভাজার সাফাই-কেরামতি ভাজিয়ের মেদবৃদ্ধি 

ছাড়া আর কী ঘটিয়েছে? তবে তীর এটুকু মস্তত জানা উচিত ছিলো! ষে 
বিপ্লবের স্বার্থে বাইরে থেকে মুখাত যা নিতে দেশপ্রেমিকেরা লজ্জা পায় না, 
সে হচ্ছে বিপ্রবীতত্ব। অন্ত সব আমদ্দনিই গৌণ। ভিয়েতনাম যে অস্ত্রে 

সাআজ্যবাদের স্বর্গঘাত্রীদের নাস্তানাবুদ করলো, সে তোমার্কসীর় তত্বনত্য। 
আর বৈজ্ঞানিক সমাজতম্ত্রের মানুষ অতি-ভক্ত বুর্জোয়া সমাপতিদের মতো 

নিজের দেশকে কখনও বন্ধক দিতে জানে না) কোনে দেশকে শোষণ 

করবার কথাও চিন্তা করতে পারেনা । বরং সেখানকার শ্রমিক তার 

প্রতি মুহূর্তের প্রশ্নাসে বাকী বিশ্বের শাস্তি চায় মুক্ত সমাজের শাস্তি, 
বৈপ্লবিক শাস্তি । তার কর্মপ্রচেষ্টা স্বদেশতূমির সংকীর্ণ স্বার্থে নিয়োজিত হয় 

না। তাই সে বলতে পারে ষে, শ্রমিকের কোন দেশ নেই। উৎপলবাবু এ 

ঠপ্নবিক ধ্বনিটির মাত সরলীকৃহ প্রন্নোগে ইতিহাসের ভগড়েদেরই বলবার 

মওক] করে দিলেন যে, প্ধার্দের কোনে। দেশ নাই, তারা নিশ্চিত এ-দেশের 
শততুর। অতএব দাও এদের টিকিট কেটে অমুক দেশে চালান করে » 

খরীদত্ত-প্রাপ্ত শেষতম সরকারী শ্বীকৃতি হলে৷ রজতপটে কৌতুকাভিনেতার 
সেরা পুরস্কার । পুরস্কারের স্থার্থকতা প্রমাণিত হলো, যখন ষ্টাালিন হিসেবে 

মঞ্চে এসেও তিনি দর্শকের কৌতুকহান্ত চাপা দিতে পারলেন না। আত্ম- 
স্বার্থে মূলত অপরুচি-ক!ম-শোষণের হাতিয়ার ঘাত্রা-সিনেমাকে মদত দিয়ে 
নাট)রথীরা ষে কীভাবে বিষেটারের বুকে ছুরি চালাচ্ছেন, আলো চা বিপ্রবী- 

না্্যরখীর এই বিদুষক-পরিচিতি বোধহয় সেই আতত্মধাতেরই এক ক্ষুত্ 

দৃষ্টান্ত । কিন্তু ছে কোনো ত্বণ্য কাজ আমি করতে পারি, যদি দেখি ত৷ 

বিপ্লবের অগ্রগতিতে সহায়ক” ই)ালিনের মুখে এই কথাটা বগিয্ে উৎপল 
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বাবু কি মান্ুবকে বিপ্লব-বিমুখই করতে চান নি? কথাটা আজ এইভাখে 

ধলা উচিত ষে--যে কাজ বিপ্লবকে এগিয়ে দেয়, তা আদৌ স্বণয হতে পারে 

না,” আলে বিপ্রবী আর বুর্জোয়া রক্ষণশীলের দৃ্টিভলীতেই যে মেরু- 
প্রমাণ পার্থকা, উৎপলবাবু সেটাকে ঘুলিয়ে, জটিল করে দর্শক-পাঠককে 
প্রতারিত কবতে সিদ্ধহস্ত সং শিল্প কপনও জনতাকে বিভ্রান্ত করে না, 

রোবসনীয় সরলতার সহ্ঙ্জকে রাধীন্দ্রিক জটালতায় বন্ধ করে না। দুর 
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[১19৮, আর ইপ্ডিয়ারই মস্ত কৰি রবীন্দ্রনাথের মতে, ইংরেজের মতো 

এমন সহনশীল, ক্ষমাশীল সরকার সারা বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই। তাই “স্থবির, 

ভারতকে “জজম” করার বুটিশ কৃতিত্ব বিশ্বক্বির অচলায়তন-_তাসের দেশে 

সরুতজ্ঞ ম্বীকৃতি পায় । “চার অধ্যায় লিখে তিনি বিদ্েশীর 'পুণা' হস্ত শক্ত 

কবেন। আর কিমাশ্্যমূ, সর্বশ্|ী গোপাল হালদার প্রভৃতি যেতাবে লেনিনের 

টলষ্ট প্রশানস্তকে অজুছাত করে শিব ও সতোর ঠিকানা খোজেন গণ্ডারে, 

বিববে, অনেকট। সেই ভাবেই উৎপলবাবুও তাঁর আপন-পত্র এপিক থিয্লেটারের 

মে-দিবস সংখ্যার মুখপাতে ওপনি্ষদিক ঞৰি রবীন্দ্রনাথের ছবি বসিয়ে ছেপে 

দিয়েছেন ২ প্রবীন্দ্রনাথ .-বিপ্রবের দিগ দর্শক” অতঃপর, মানুষের সদর্থক 

সবকিছুর মন্তিত্ব মম্বীকার করে তাকে স্সাগ্তার করার উদ্দেস্টে রচিত যে 

শহকর-কাহিনী--যা বেশ্টারপারই উপযোগী-_তারই জলছবি জন-অরণোর 

গধিত অভিনেত! হিসেবে প্রচার করেছেন-__-পজন-অরণ্য চিত্রে সতাজিত 

জনতার বিবেক হিঘেবে আবিভূর্ত।” হার হায়, জনতার ধিবেক যদি 

নষ্টরীড়ের সত্যজিৎ রায়, তবে তে! সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন ওঠেঃ লেনিন 

কোথায়? 

ভেতরের প্রেরণা-রহন্য ঘা-ই থাক, আজলে পশ্চিমের প্রতি সংগ্রামী 

মান্গুষের ক্রমবর্ধমান স্বুণা ঠেকাতেই উৎপল দত্তের এই নয়! ব্যারিকেড-রচনা, 

'পশ্চিমেরই, চলতি দেউলিয়াপনা চাপ! দিতে আক্টাবর বিপ্লবের অতীত 

গৌরবের চাতুরিতরা অবতারন1। সেই সঙ্গে শেষদৃত্তে মঞ্চ-মুখ ঘিরে বিরাট 

রুশপতাক। নামিয়ে জর্নতা থেকে লনিনকে বিচ্ছিন্ন করার যধোই বোধ করি 

নাটকের ভস্কবী লোমহর্য*ত1!' ততক্ষণে লেনিনে-উ/।লিনেও দূরত্ব বাড়িয়ে 

তোল। হয়েছে, এবং ষে সব তূলের জন্তে আ!র-মাষলে লেনিনের উত্তব সম্ভব 
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হয়েছিলো, সাবধানে সেগুলি শুধরে নিতে হুয়তো পর্দার আড়ালে 'পশ্চিমাদের' 

গবেষণা-প্রস়াসও বেড়ে গেছে নিদারুণভাবে ৷ ক্্ি ওদের সমন্ত জারিজুরি 

বার্থ করে, মুড়তাকে ত্যন্ধ করে দিয়ে পুর্ণতর বেনিনবাদের স্র্যোদয় হয়েছে 
পূর্বের মহাআাকাশ জুড়ে । এ ছিসেবটা উৎপলবাবু এড়িয়ে গেছেন । 

তবু বলবোনা যে, কলকাতা "আজও উৎপলবাবুর কলঙ্কের ছুঃম্বপ্রের 

নগরী। বরং তকে সাবাস জানাবো এই বলে খ্বে, তিনি কিং-কিং খেলার 

কেরেনক্ধি সরকারের আাপিতে £ যুগের কিছু স্কেচ প্রতিফলিত করে দর্শকের 
ধৈনন্দিনতার ভ্যাপসা! পরিবেশে, ভালে হোক--মন্দ হোক, একটা কমিক 

রিলিফ এনে দিয়েছেন। কিছু একট! তো করেছেন-__মোটের উপর। অপি 
উনি তো কোনো ক্যাবারেও নাচান নি __গেফি-সদনে, থুড়ি, রবীন্দ্র-সদনের 
মঞ্চে--ছুটো৷ সদন এতো কাছাকাছি যে, 'নাম+-ছুটির দৃরত্ট। হারিয়ে ফেলে- 

ছিলাম আর কি!!! 

১21 
[ মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয় | 

সবিনয় নিবেন, 

মুরগী সোনার ডিম পাড়লে তার দাম বেশীই দিতে হয়” _ এমন একটি কথা 
গর্বে মদমত্ত হরে বলেছিলেন শু মিত্র, ক্তকরবী'র প্রযোজনা বায় নিয়ে। 
আর কেনা জানে পাচের দশকের শেষভাগে ধধন টাকার দাম এখনকার 

চাইতে ছিগুন ছিল তখনই দেড়হাজারের নীচে তিনি গৌঁফ নাড়তেন না। 

সেই নাআ্জা আড়াই | তিন হাজারে গিয়েও ঠেকেছিল। বিলাসী বাবু বিপ্রবী 

উৎপল দত্তও ডিম পড়ার যাদুকর ছিলেন । কমু/নিষ্ট নেতাদ্দের লিঠে মলম 
লাগাতে মাঝে মধ্যে হাজারে অভিনয় নামিয়ে আনলেও আড়াই । তিনের কমে 

তিনিও দর হাকেন না। সম্প্রতি 'ব্যারিকে্ড বা “ছুংস্বপ্লের নাগরী* চার 

হাজারেও বিকিয়েছে। 'নান্দীকারের” কোন নাট কও ছু"ছাজরের নীচে প্রতি- 

যোগিতায় নাদমেনি। “ভালো নাটক' “ভালোভাবে” করতে নাকি অনেক 
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টাকার দরকার! িয়েটার ইউনিট দেড়ছাজার--তাও পরিচিত সুপারিশ পঞ্জের 
অনুরোধে । সংনাট্য, নবনাটা ও বিশ্রবী নাট্য আন্দোলনবাদীদের আন্দোলন, 
নাট্যাদর্শ, গ্রপ থিয়েটারের ভাবমূত্তি বনাম অর্থ লালসা ও যখেচ্ছাচার মুনাফা- 
লুনের এইগুলির জলত্ত চবিত্র। এরাই চড়াদরে নাট্য আদর্শের কথা বলেন, 
এরাই ন।ট্ায আন্দোলনের স্থায়ী ট্রাডিশনাল দাদা হয়ে আছেন। এদের হাতেই 

সরকাবী-:বসরকারী দেশ বিদেশের যাবতীয় কন্কে। পেশাদাবী বিয়েটারের 
সাথে এদের চারিত্রিক পার্থকা কোথাও নেই । না বিজ্ঞাপনে, না গ্রচারে, না 

দর্শত মণ্ডুলীকে শোষণে। গ্র,প থিয়েটার বা নাট্যাদর্শের কথ শুধু একটা 

বছুনর্ণের লেবেল । 

আরও ছুঃংখজজনক ও লজ্জাজনক যখন দেখা যায় কিছু রাতারাতি নাম 

করা দল একই কল্কেব আকর্ষণে নিঞ্জেদের শীর্ণ চেহারায় মেদের প্রলেপ দিয়ে 

কেউকেটা সাজেন এবং ট্রাডিশন্তাল দাদাদের পদাস্ক অনুসরণ করে জনগন 

তা দর্শক শোষনে বাপূতহন সম্প্রতি সি, পি, এ, টি, ( এক্ষুনি দলটি 
বেঁচেলর্তে আছে তো?) তাদের নাটকের জন্য দেড় হাজার | চু'হাজার দাবী 

কবতেন ৷  “চেতন।”ও 'মারীচ সংবাদ সাফলোর পর কল শো আঠারশ? 

থেকে আডাহই হাঙ্জারে করছেন। প্রযোজনা বায়, আন্ুষর্গজক খরচ এবং হল 

শোর ক্ষতিপৃবণেব অন্ত নাকি এই ধরণের দ্রাবী। “ঠিক নাটাবাদী'র এ কোন 
অর্থাদর্শ যে ঠাণ্ডা ঘরের নিজন্ব অনুষ্ঠানের ক্ষতিপূরণের দায় বছন করবেন 
দৃব প্রান্তের ম্চস্বলের মানুষ ৮ *মাবীচ সংবাদ" বা! 'রামযাত্রার মত নাটকের 

গ্রযোজনা বায় কত? যারা নাটক করেন তার্দের কাছে এই ট্রেডসিক্রেট 

অজ্ঞ।ত নয়। গ্রপ ধির়েটার হিসাবে শিল্পীদের কি মাইনে দেয়া হয়? কিংবা 

৮/285? তাহলে কলশোতে পাহাড়প্রমান অর্থ দাবীর মূল অর্থকী? 

আঁসলে মাননীয় সম্পাদক, দেখেশুনে মনে হয়েছে নাউঢাদর্শ একট] "সীমা 

পর্যাস্ত সবাই মানেন এবং কিঞ্িৎ সাকৃসেসের গন্ধ এলে সেটা আবর্জানায় 

ছুড়ে ফেলতে এর কেউ কার্পণয করেন না। ছুর্দিনে এরা বিপ্লবী, জনপ্রেমী । 
লক্ষ্য রাখবেন, এরা অধিকাংশই বিপ্রবী মতাদর্শ বিশ্বাসী। কিন্তু বৃহত্তর 
জনগণের কাছে এব! নাটক নিতে যান নাবা নিয়ে যাবার কোন তাগিদও 

অনুভব করেন না। আঁনগণকে সামনে রেখে এরা সিঁড়ি বেয়ে উঠেন কিন্ত 

ক্ুযোগে অনগণকে বুড়ো আঙ্গুল দেেখাতেও কার্পণা করেন না। জনগণের সুস্থ 

সাংস্কৃতিক ক্ষুধা, অবকাশ বিনোদন, মতাদশ, অর্থনৈতিক অবস্থা এর! গভীর 
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তাবে ভাবেন ঠিক যেমন সরকার ভাবেন। “চতুর্ূর্ধ' কিংবা চিৎপুরের অপেরা 
দলগুলির সাথে এদের পার্থকা কোথায়? শুধু কি নাটকের বিষয়বন্ত ও 
মতাদর্শের গ্রশ্নে ? 

সোনায় ডিমের পালক 'বন্থরূপী'র অবস্থা বিবর্তন থেকে এরা শিক্ষা নেয় 

নি। জনমান্গুষকে অবজ্ঞার পরিশতি--একাডেমীতে কখনও কখনও দর্শকাভাবে 

অনুষ্ঠান বন্ধও তান্নের করতে হয়। চটন্চ বেশীদি্ব খাকে না, লেবেলও 
নয়। অবস্থার চাকা ঘোরে। এবং মানুষ চেনে কার নাটাশিল্পকে প্রকৃত 

মতাদর্শের হাতিয়ার করেছে। গ্রুপ থিয়েট।র জগতের মাতব্বব দাদ!রা এই 

আমল সতাটুকু অন্গধাবন করবেন কী? 

অশেষ চট্টোপধ্যায় 
ক'লকাতা--৩৩ 

সম্পাদক-_ “অভিনয়” 

সমীপেষু, 

অভিনক্ক প্রকার চলতি সংখায় 'নাট্যক্ষেত্রে নৈরাজ)' শিরোনামে এই 

শহরের 'এক জ'াদরেল 'নাটা সমালোচক*-এর চৌধবৃত্তির শ্বরূপ উদঘাটনের 
জন্ত আপনাদের ধন্যবাদ আনাচ্ছি। সেই সঙ্গে 'বিন্রান্তির বিপক্ষে বিভাগে 
প্রকাশিত আমাদেব কিছু উন্ম্গগামী নাট্যরথীদ্দের চরিত্র মনোবিজ্ঞানী-স্ুলভ 

নিপুণতায় নির্মেঃক করার জগ প্রগতি শিবিরের সকল শরিক আপনাদের সাধু- 

বাদ দেবেন। বস্তুতঃ এ ধরনের ভুঃসাহসিকত। ও দৃরদৃষ্টির তুলনা বাংলার 

নাটাম্পত্ত্রিকার ইতিহাসে আর আছে বলে আমার আন! নেই। 
অতি সম্প্রতি কাঞ্চিন মুক্ল.কে গ্রকাশিত একটি বই হাতে এসেছিল। 

অঝক বিজ্ষয়ে দেখলাম সেদেশেও সমালোচকদের শ্বেচ্ছাচারীতার বিরুদ্ধে 

নাটাকার-গ্রযোজ করের ( অবস্টই পেশাদার মঞ্চে) মধ্যে বিক্ষোভের আগুন 

ধিকি ধিকি জ্বলছে । অবস্ত, নীচের উদ্ধতিগুলিই প্রমাণ, ওদেশে 

(আমাদের মাননীয় 'নাটা সমালোচক+টর মতে) চৌর্ধবৃত্ির আশ্রয় কেউ 

নেননি বা সে অভিযোগও কেড করেননি । 

"অভিনয়" এর পাঠ কদের জন্য প্রাসজিক কিছু বক্তবা নীচে তুলে দিলাম-_ 
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রামেশ্বর চ্যাটাজী 
বন্বে-৭১ 

[ "আভিনয়' (সেপ্টেম্বব-ডিসেম্বর, ১৯৭৫ )-এ বিভ্রাত্তির বিপক্ষে” শিরোনাদে 

প্রকাশিত মস্তবাগুলির প্রতি অকু সমর্থন জানিয়ে অনেক পাঠক আমাদের 
পত্রে দিয়েছেন । পন্ত্রলেখকদেব ধন্তবাদ দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি স্থানাভাবে 

এবং বক্তবোর পৌঁনঃপুনিকতার কারণে চিষ্টিগুলি আমরা প্রকাশ করতে পারলাম 

লা। জম্পা্দক ] 

জম্প।দক, 'অভিনয়' 

সমীপেষু, 
সম্প্রতি 'বিষেটারকর্মী, তেক ধরে কিছু লোক রাঞ্জপুরুষদের গশ্থদধনা 

জানাতে তৎপর হুয়েছেন-_-এ তথা নিশ্চয়ই “অভিনয়* পাঠকদের অজানা নেই। 

এদের সঙ্গে প্রকৃত থিম্নেটার কমীর্দের কতটুকু যোগাযোগ, এবং সাম্প্রতিক 

নাটাচর্চা সম্পর্কে এদের জ্ঞানের পরিধি কতদুর বিস্তৃত এ প্রশ্নের অবতারখ। 

এখানে নিবর্থক। আমার বক্তব্য--এই “চরিঙছের, একালের সি মনে করলে 
আমব! ভুল করবেো। 

ললিতচন্দ্র মিত্র দীনবন্ধু মির্রের “কুড়ে গঞ্চর ভি গো" প্রহলনটির মুখবন্ধে 
(৪51 অক্টোবর, ১৯১ ) লিখেছেন £ ”১৮৬১ সালে ২৭শে আগষ্ট শেতাবাজার 

ম।উমন্দিরে হাইকোটে” অন্ততম বিচারপতি সার. মরভাপ্ট ওয়েলন্-এর বিপক্ষে 

একটি বিরাট সভা আছত হয়। পুর রাঙা রাধাকান্ধ রেখ বাহার বতাপজি 



১৮৩২ অভিনয় 

ছিজেন। বাবু রামনাখ ঠাকুর যতীজ্রমোহন ঠাকুর, রাজচন্্র সিংহ, রামগোপাল 
ঘোষ, কালী প্রসন্ন সিংহ, দেবেজ্জনাধ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র গ্রতৃতি কক্তৃত। করেন। 
সভায় নিয়লিধিত প্রস্তাব গৃহীত হয় £ 
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«এই সভার অভিযোগ অগপ্রমণীরুত করিবার জন্ত কলিকাতার বণিক 

স্্রদায়তৃক্ত কতিপয় ইংরাজ ৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার সার মরডান্ট ওয়েল্সকে 

এক অভিনন্দনপঞ্জ প্রান করে। দুঃখের বিষয়, কয়েকজন বাজালী নিজ স্বার্থের 

বন্দীভূত হুইয়৷ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন । 
'নীলদর্পণ* মোকর্দিমায় উক্ত ওয়েল্স সাহেব বিচারপতি ছিলেন। তিনিই 

গ্রাতংম্মরণীয় লং সাহেবকে একমাস কারাদণ্ড ও হাজার টাক জরিমান! 

করিয়।ছিলেন। তখনকার কবি ধীরাজ গাহিয়।ছিলেন ঃ 

'ওয়েলস অবিচার করে, নির্দোধী লংকে ধরে/ একটি মাস ম্যাদ দিয়েছে” 

একালের ঘটন। ও রটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে 'সম্বর্ধনাদা তাদের, 
কোন চরিজ্রে পরিসষ্ফুট হয় ? 

পরমেশ চৌধুরী 
( বালুরঘাট ) 

মহাশয়, 

সম্প্রতি রবীন্দ্র সদন আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মেৎসবে রবীজ্জ ভারতী বিশ্ব- 

বিদ্তালন্ের আংশিক অংশগ্রহণে উক্ত বিশ্বরিষ্ালয়ের নাটক বিভাগের দৈন্ত দশ 
প্রকট হয়েছে। এ দৈন্য দশ! দেখে আমরা মর্জাহত ৷ যেখানে ভারতের নামী-দামী 
নাটারধীর। যুক্ত, তার্দের বছরে একটি নাটক প্রযোজনার ক্ষমতাও লেই- এর 

থেকে দুঃখের ঘটন। আর কি হতে পারে? 



জস্ডিনক ১৯৩৩ 

রষীক্জ ভারতী বিশ্ববি্া।লয় এবং তার অনুষ্ঠান শরিক হাওড়ার তথাকথিত 
“কলেজ'টি (স্কুল 1) কি একই মর্ধাদার আসন দাবী করতে পারে? বিশ্ববিস্তা- 

লয়ের, বিশেষ করে সংগ্গিষ্ট বিভাগটির কর্তৃপক্ষ এর কি জবাব দ্বেবেন? বিশ্ব- 
বিভ্য!লরেব সঙ্গে বিশ্ববিস্তালয় বছিভূর্ত একটি হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সংস্থা কি ভাবে 

যুক্ত হয়ে যৌথ প্রযে নার শরিক হয় ত! যে কোনও নুস্থ-চেতন। সম্পন্ন মানুষের 
কাছেই একটা প্রহেলিক!। বিশ্ববিদ্ভালয়ের বৃত্য, সঙ্গীত বিভাগও কি এ একই 

পৈন্য দশ।র শিকার? 

১৯৭১ সালে রবীক্র ভারতীর নাট্য বিভাগ রবীন্তর সদনে প্রথম নিবেদন 

করে 'মুক্তধারা'। সেই পথ ধরে আজ বিশ্ববিদ্ঠালয়ের নিজন্ব প্রযোজন।র জঙ্ু 

সময় নির্দিষ্ট হলো মাত্র এক ঘণ্টা, আর তথাকথিত “কলেজ+ নামধারী সংস্থাটি. 

প্রায় তিন ঘণ্ট! দর্শকদের অভাবনীয় অন্বন্তির শিকার হুতে বাধ্য করলেন। 

রবীন্দ্র ভারতীর প্রযোজনা, পরিচালন! ও অভিনয় গুণে দর্শকদের মু করে, তারই 

বিগ্রতীপে অন্ত প্রযোঞ্জনাটি (অচিরা) এ বছরের নাটো1ৎসবের দুর্বলতঙ্গ গ্রযো- 

জনার আখ্যা পেয়েছে । নটস্কর্য অহীন্দ্র চৌধুরী ও ভঃ সাধনকুমার ভটটাচার্ধের স্মৃতি 

বিজড়িত রবীন্দ্র ভারতীর নাটক বিভাগের ভাব মৃত্তিতে কলঙ্ক লেপনের এই 
প্রচেষ্টা উদ্দেশ গ্রণোদিত ও ন্ুপরিকষ্পিত-_-এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগের 

অনেকেরই কোন সন্দেহ নেই। 

সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভাবমৃতি রক্ষার তাগিদেই আমর! এই বিঘয়ে কর্তৃপক্ষের 
বক্তব্য জানতে আগ্রহী । ও 

নাটক বিভাগের প্রাক্তন ছান্র-ছান্ত্রী 
€(১৯৭০-৭১) 

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিষ্ঞালয়। 

মাননীয় সম্পাদক, 

শিশির-এঁতিস্থের বিরোধী হয়েও “বিশেষ শিশিরকুমার” সংখ্যাটি প্রকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে “বহুরূপী” পজ্িকার নামের সার্থকত৷ নিশ্চয়ই বেড়ে গেল। তাই 

উপলক্ষা নিয়েও গ্রশ্ন তোলা বৃথা! । সাধারণ নট্যাযোদী হিসেবে মনে হয়েছিল 

- অঅমরেক্জর-শরতৎচন্জ্রী তে! বর্তমান বিশেষ সংখ্যার সার্থক শিরোনাম হতে 

পারতো । এদের উপর হয়তো শল্তুবাবুদের শ্রদ্ধা নেই, কিন্তু শিশিরকুমারের 

উপর কি ছিল? নাট।কমীদের স্বার্থে আমি বলতে চাই যে, মতের এই হঠাৎ 
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মেরু পরিবর্তনে কোন আস্তরিকতা নেই, আছে শুধু শেষ বয়সে সুশীল হবার 
চাতুরী। নইলে শিশিরকুমার ভাছুড়ী সম্পর্কে উচ্চারিত কুবাক্যগুলি শত্ু মিত্র 
আগে-ভাগে প্রত্যাহার করে নিতেন। 

এই সেদিনও কুমার রায় বলেছেন যে, শিশিরকুমার ক্ষোভ-অভিমানেই 
সময় কাটিয়েছেন, গঠনমূলক কাজে মন দেননি । কিন্তু তার আদর্শ 'বস' কয়েক 
লাখ টাকা হাতে পেরেও কোন্ গঠনমূলক কাজের নত রেখেছেন? সারা 

জীবনই তে! তিনি পদ-খেতাব-অর্থ-পুবস্ক।র কুড়িয়ে কু'জে। হয়ে গেলেন! শিশির 
কুমার অন্তত শিরদীড়াট। পিধে রেখেছিলেন । ছুঃবীর ইমান এই-_ নাট্যাচার্ষের 

আন্তরিক ইচ্ছা সত্বেও শস্ভু মিত্র স্বদেশের কবির বিভ্রান্ত স্থষ্টি “চার অধ্যায়” 
অভিনয় বন্ধ রাখেন নি। বরং কুমার বায়কে দিয়ে প্রচার করিয়েছেন বে, 

তাদের চার অধ্যায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম । বহুরূপী গণ্ডার-পাগলা 

ঘোড়া! করতেও লজ্জ। পায়নি। অমলেন্দু বন্ুকে দিয়ে শ্রীমত্রকে লরেন্স অলি- 

ভিয়ের করে তোলার ধৃই্ইতাও দেখিয়েছে । আব কী ম্পর্থা, বর্তমান বিশেষ 

সংখ্যায় পর্যস্ত রাধার।ণী দেবীর স্থৃতি নির্ভর লেখা, তব দ্বিতীয় ম্বর্গত স্বামীর 

জবানীতে নির্লজ্জ ভাবে শিশিরকুমারকে আসামীর কাঠগড়ায় ড় করিয়েছে £ 

তিনি নাকি শু মিত্রকে বড়ো পার্ট ধের্ক বঞ্চিত কবেছেন-_অন্যায় জেদবশে। 

কিন্তু শিশিরকুমারকে ছেড়ে আসার সেই উঠতি যুগের অনেক পরে নবারতে শত 
মিত্র বড়ে পার্ট পাননি কেন? আসলে পরবর্তাক!লেও শু মিত্র শ্রদ্ধেয় কণ্ঠটি 

ছাড়া অভিনয় ক্ষেত্রে ছাপ রাখার মতো কী এমন অভূতপূর্ব সম্পর্দের অধিকারী 
হয়েছেন? রক্তকরবীতে দৃষ্টিগোচর হননি বলেই তো! ত্বকে জন্দর মনে হতে 

পেরেছে ! 
অমিত পাল (মেদিপীপুর) 

মাননীয় সম্পাদক, 

বেশ কিছুদিন আগে 'অভিনয়+ পত্রিকায় শুভক্কপ চক্রবর্তার একটি নাটক 

পড়েছিলাম--“বিংদ্রোহী চার্বাক। সেখানে চর্বাকের মতবাদ বিকৃত করে জন- 

সমক্ষে প্রচার করার জন্য রাজার আদেশে ধ্ধূর্ত চার্বক+-এর সৃষ্টি হয়েছিল। 

এর] চাব।ক শিমের ছল্পবেশে সংগ্রামী মাচ্ুষের মিছিলে মিশে মাছুষের জয়- 

যাঞ্জাকে বিপর্যস্ত ধরার চক্রান্তে দি থাকতে! । 

১৯৭৫-৭৬-এও এমন ধূর্ত চাবাফদের আমর প্রতাক্ষ করছি প্রগতি 
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শিবিরে ৷ এরা সংগ্রামী শিবিরে হাজিরা দেন নিয়মিত আবার রাজ ধরবারের 

দাক্ষিণা কুড়োতেও ছাট যান সবার আগে। ষ্ঠ বাধিক পশ্চিমবঙ্গ প্রবন্ধ 
লেখক সন্মেলনে ( ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৫ ) উপস্থিত বক্তাদের ভাষণ অন্ভধাবন 

করলেই আমার বক্তবা পরিস্কার হবে। 

যাদের অবস্থান প্রগতি শিবিরের বিগ্রতীপে বলে আমরা জানি, তাদের 
বন্তব্য £-__ 

প্রবোধকুমার সান্টাল বলেন ঃ “সাছিত্যিকরা কোন বাধানিষেধ মানতে 

পারেন নী, কিন্তু দেশের বর্তমানে যা অবস্থা হয্েছিল। তাতে জরুরী অবস্থর 

যথেষ্ট প্রয়েজন ছিল”। অন্দশঙ্কর রায় দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার 

দরক!র ছিল তাই ঘোষণ। করা হয়েছে--তবে লেখকদের লেখার ওপর বাধ! 

দেবার কোন যুক্ধি আমি খুঁজে পাইনা, সরকার দেশ চালাতে পারে ত৷ বলে 

লেখার ওপর বাধ! দ্রিতে পারে না **.ইংরাজ আমলেও আমার লেখার ওপর 

কগনও বাধ! দিতে কেউ সাহস করেনি, তার! আমার ওপর গুধু একটু নজর 

রেখেছিল যাই হোক, আনি খুবই দুঃখিত, আমি জরুরী অবস্থা থাকাকালীন 

আর লিখব না” । 

বামপন্থী সাহিত্য শিবিরের মধ্যমণি নারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্য ; দেশের 
জরুরী অবস্থা ঘোষণা করবার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল, যদিও তা লেখকদের 

স্বাধীনতা করেছে খর্ব, কিন্তু জরুরী অবস্থ। ঘেষণ! না করলে দেশের অন্ন 

দ্বিক থেকে ক্ষতি হবে।” ( বূপসা/চতুর্থ বর্/৩+-৪ সংখ্যা থেকে সংকলিত ) 

আমাব--আমাদের জিজ্ঞান্ত ঃ ধৃত চার্ব/কদ্দের হাত থেকে আমরা কবে 
নিস্তার পাব? 

মিম্ধু রায় 
কলিকা তা-২৫ 

| সংশ্লিই বক্তা আঙ্জকাল গ্রায়শ:ই বিভিন্ন গ্রতিযোগিতার মঞ্চে 'বিচারক' রূপে 

উপস্থিত থাকছেন এবং পত্র-পঞ্জিকা মারফৎ ন্বাধীন থিয়েটারের বিকৃত মৃল্যার়ণ 

করে নাট।ক্ষেত্রে অবাঞ্চিত সন্থট সির "বক ভূমিকা পালন করছেন/সম্পা্রক ] 

সম্পাদক, “অভিনয়” 

ন।ট্ কর্মদের স্বার্থে আপনাদের সংগ্রামী তূমিকাঁকে ঘনে রেখে আননাবাজার 
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পঙ্জিকাজ্জ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯২২ সালে প্রকাশিত নীচের সংবাদটি আপনাদের 

প্লোচরে আনছি । 

কার 'প্রতাপাদিত্য নাটক অভিনয়ের আয়োজন হইতেছিল; কিন্ত 

জেল! ম্যাজিস্ট্রেট হঠাৎ জানান যে এই নাটক বাজেয়াধ্য করা হইয়াছে, সুতরাং 
উহ্ধীর অভিনয় হইতে পারিবে না। কলিকাতাতে কিন্তু এই নাটকটির এখনও 

অভিনয় চলিতেছে । 

লক্ষাসীত্ন একই প্রাদেশিক সরকারের আদেশে ঢাকায় যে নাটকের অভিনর 

বন্ধ করা হয়, ক'লকাতায় সে নাটকের অভিনয় নিধিষ্গে চলে। 

“অভিনয্ পরিবেশিত সংবাদের ভিত্তিতে সম্ভবতঃ নিঃসন্দেহে মস্তবা করা 

যায় -সেই ট্রাডিশান অ'জও সমানে চলেছে ! 
হীরক কু 
( কীচড়াপাড়। ) 

মহাশয়, 
'অভিনয়' পত্রিকার বিগত সংখ্যায় সুনীল সাহার প্নৃত্যনাটো নয রূপরেখা” 

প্রবন্ধে কিছু তথাগত ক্রি সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ছুঃখের বিষয়, 

রবীন্দ্র উত্তর যুগের বৃত্যনাট্যের ইতির্থাসধর্মী রচনা লিখতে গিয়ে সুনীল বাবু 

রৃতানাট্য প্রযোজনায় «একতারা! শিল্পী চক্রের প্রচেষ্টার কথা একেবারেই উল্লেখ 
করেননি । 

একতারা শিল্পী চক্র" ১৯৬২ সাল থেকে নৃত্যনাট্য, গীতিনাটা এবং অতি 

স্প্রতিকালে নৃত/গীত সমৃদ্ধ নাটক নিয়েও নানারূপ চর্চ! এবং পরীক্ষা নিপীক্ষা 

চালাচ্ছে। 

একতারার নৃত্যনাট্য প্রযোজনার তালিকায় আছে £-_ মেলা (১৯৬৪) 

গায়ক যখন পায়ক' (১৯৬৯) “ফেরিওয়ালা, (১৯৭৩), “নাচঘর? (১৯৭৪)। 

নৃত্যনাট্যগুলি রচন1 ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শল্ভু চৌধুরী । প্রযোজনার 

বিভিন্ন আর্জকের দরিত্বে ছিলেন দিলীপ ঘোব, শক্তি নাগ, অপ্সিত চট্টোপাধ্যায়, 

শাস্তি বন্দু, বটু পাল, নুনীত বনু প্রমুখ । 

বৃত্যনাটোর ক্ষেত্রে 'একতারা”র ভূমিকা সামন্ত নয়। তাই ন্ুুনীল খাবুর 

প্রবন্ধের ক্রাট ধরিয়ে দেওয়ার উদ্দেক্টে এগিয়ে এসেছি । 
শ্তু চৌধুরী 

সম্পাদক | একতার! শিল্পী চক্র 
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সম্প।দক, অভিনয়, 

২৬শে জান্গুয়ারীর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি খুব ভালে! লাগল । কিন্ত একটা 

কথা অত্ন্ত ছুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি ঘেটা সামগ্রিক ভাবে হয় তে! কিছুটা 
অগ্রীতিকর। 

পালাসম্রাট ব্রজেন্ত্কুমার দের ভাষণের শেষে মাইক্রোফোনের 
সামনে এক বাক্তি পুর্ব কোন বক্তার উদ্ধৃতি কবে বললেন ঘাত্রায় মাইক 
ও আহুবজিঞ শব্দ গ্রক্ষেপণ ব্যাপারট। নাকি শুধু মাত্র ব্যবসায়িক ভিত্তি এবং 
এই বাবহাবট।য় নাকি অন্ত উদ্দেশ্য কিছুই নেই। উনি এই মতামত প্রকাশ 

করে শিল্পের সঙ্গে বিজ্ঞানের একটি অনিচ্ছাকুত বিরোধ ঘটিয়ে ফেললেন যেটাকে 
মানা যায় ন।। ষাত্রাষে এঁতিহাসিক পরিবর্তনকে তার আঙিনায় স্বীকৃতি দিচ্ছে 
ন। এট। অবসশ্থই প্রমাণিত সতা- কিন্তু ষাল্্রার এই যে ক্রেমবর্ধমান জনপ্রিয়ত। 

সোনা শুধুই কি তার ০০)০০ এর জন্য, 1012) এর জন্য নয়? কিছুদিন আগে 

কলকাতায় ফ্রীটস বেনেভিটস এসেন্যাত্র! দেখে অভিভূত হয়েছিলেন, সে সন্বদ্ধে 
ব্রেখট বিশারদের মন্তবাটি কি উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে? 

থিয়েটার ভালবাসি তাই যাত্রাকে স্বীকৃতি দিতে বাধে ! কিন্তু গ্রুপ খিয়ে- 
টারের একঘেয়েমি যে শহরের মধ্যবিত্ত মানুষকে উত্যক্ত করে তুলেছে সেটাও 

কি অত্য নয়? [ যেমন ধরুন, শেষ দৃশ্টে জীজ এবং লাল আলোর ব্যবহার ] 
আর ব্যবসায়িক ভিত্তি! দলগত প্রযোজনায় যারা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি, 

পাচ্ছেন তাদের ব্যবসায়িক কলাকৌশলগুলোর উদাহরণ আর নাই বা দিলাম। 
সম্পাদককে একটি অনুরোধ, নব নাট্য আন্দোলনের শরিক হিসাবে "অভিনয় 

ষে ভূমিক1 গ্রহণ করে চলেছে নিঃসন্দেহে তা! অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং আগামী নাট" 
গ্রামের এতিহাসিক মূল্যায়নে একটি জলন্ত অধ্যায় তবু.এই পরিবর্তনের ক্ষেত্র 

এমন কোন ন্ববিরোধী দৃষ্টাস্ত যাতে স্থাপিত ন! হয় সেদিকে ক্ষ্য রাখবেন। 

শুধু ্ লেগানে বন্দী নয়, ভবিষ্যতে এমন কোন পালা যাত্র। হয়ত আসছে 

যা ভিয়েতনাঙগের প্ট্যাট্রেজিক ভিলেজের” মতো! নৃতন চেতনার ভাবনা নিয়ে 

ছড়িয়ে পড়বে রা্গপথে মাঠে কারখানায়--তখনও কি শুধু হিসাব কষে যাঁধ আর 
অশ্রন্ধার পেল্সিগ নিগ্গে বিবেকের কালো গ্লেটে অক কষে বাব? 

প্রবীর দত্ত 
পঞ্চশর। কলিক1তা-৯ 
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[ পঞ্লেখকের উল্লেধিত এক ব্যক্তি আমাদের শ্রদ্ধেয় বার্তা সম্পাদক নির্মল 
সাহা। সেদিন তিনি বা! বলেছিলেন তাঁর মর্মার্থ হচ্ছে-__মাইক-আলোর অতি 
ব্যবহারের নেপথ্যে ব্যবসাদ্্ী উদ্দেশ্ত ব1 চাতুরীটাই প্রধান (কনা! এবং এর ফল- 
শ্রুতিতে প্রাচীন লোকশিয়ের আত্মহননের পথ প্রশস্ত কর! হচ্ছে কিনা-_ 

প্রশংসা! করার সময় আমরা যেন এ বথাটাও ভেবে দেখি। শ্রদ্ধেয় পশুপতি 

চট্রোপধ্যায়কেও শ্রীদাহা সেই অনুরোধ করেছ। তবে এ জাতীয় অনুষ্ঠানে 
সত্যের প্রয়োজনেও প্রতিবাদ অচল _এই প্রথাট] সম্মান পেলেই অনেকে খুনী 

হতেন। “অভিনয়'-এ সন প্রকাশিত পালাসম্াটের সাক্ষাৎকারে 'লঙ্জায় 

আমি মরে যাই” জাতীয় উক্তিই তাকে নিধিচার যাআ্জ-প্রশত্তির বিপক্ষে গ্রতিবাদে 

মুখর করেছিল এবং প্রণম্য ব্রজেন্দ্রকুমার দ্বের বক্তব্য এ ব্যাপারে ফ্রীটস্ 

বেনেভিট্সের চেয়ে অধিক যুক্তিগ্রানহধ বলে আমরা মনে করি। প্রগতিবাদী 
নাট্য আন্দেলেনের শরিক হয়ে যাত্রার চেতনাহীন হুচপচের মাঝে ভিয়েতনামের 

'ইাটেজিক ভিলেজের' স্বপ্ু দেখাটা এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে 
উঠছে না--এজন্ত আমরা শুধু দুঃখই প্রকাশ করতে পারি। আর, নবর্নীটয নয়__ 
গণনাট্যের সাধিক বিকাশেই “অভিনয়” আগ্রহী সম্পা্ক] 

সম্পাদক, 
দর্পণের যাস! ক্রোড়পত্ত্রে (৬ ২ ৭৬) প্রখ্যাত শট ও নট্যকার উৎপল 

দত্ের যাত্রা সম্পর্কে সাক্ষাৎকারটি পাঠ করলাম। আমার মনে হয় এতে 
কিছুট। বিভ্রান্তির স্য্টি হয়েছে। 

উৎপলবাবু যাত্র।দলের রেট বাড়াকে সমর্থন জানিয়েছেন। খরচ ন|কি 

বেড়েছে অনেক। কিন্তু যেখানে যাআাদলের রেট ছিল সর্বেচ্চ চার হাজার, 
সেখানে 2515 গিয়ে দাড়াল সাত, দশ, বারে হাঞ্জার টাকা । পোষাকের খরচ, 

যান--বাহনের খরচ, শিল্পীদের খাওয়। দাওয়।র খরচ বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে 

কি রেট [ঘগুণ; কোন কোন ক্ষেত্রে তিনগুণ, চারগুণ হতে পারে ? দলের প্রধান 

অভিনেতা-অভিনেত্ত্রীদের মাইনে বেড়েছে অনেক, কিন্তু বাদবাকী সতাশল্লী, 

বাদক এবং অন্তান্ত কম্মাদের মাইনে কতটা বেড়েছে? অথচ শ্রমোদকরও আর 

নেই। এ কথা পতা যে রেডিও বিজ্ঞাপনে বা! কাগঞ্জের প্রচারে অনেকগুণ 

বেলী টাক। বেরিয়ে যাচ্ছে। তাহলে মুলত: লাভবান হুল কারা? আর এই 

বিজ্ঞাপনের চটক দেখে একটাই সত্য অনুধাবন করা যার যে, প্রযোঞ্জনাকে 
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উন্নত করার কোন বিশেষ চেষ্টা একেবারেই নেই। এ্রবারকার অধিকাংশ 
যাত্সাদলের অভিনয়ে খই তই প্রকট! দশ হাজার টাক ছ্বিয়ে যাত্রা! দেওয়! 

শহরের লেকের পক্ষে ব৷ শিল্পাঞ্চলের ক্লাবের পক্ষে হয়ত সম্ভব, কিন্তু গ্রামে 
একেবারেই আকাশ কুন্ুম কল্পনা! । ফলতঃ যাত্রাদলগুলে। মূলতঃ হয়ে ঘাচ্ছে 
শহর যেষা। গত তিন বছরে লক্ষাণীয় বাপার এই যে, অসাম সফরে চীৎপুরের 

বড় দ্লগুলে৷ প্রায় কেউই যায়নি । এই বিরাট অংকের টাক। কিছুটা যাচ্ছে 

ংবাদপত্রের মালিকদের হাতে, কিছুটা যাচ্ছে আকাশবাণী মারফৎ সরকারের 

হাতে, * বাকীটা! তার সাদ! কঙ হারিয়ে চীৎপুরের আনাচে কানাচে ঘুরে 

বেড়াচ্ছে । যদ্দি যী থেকে ঠত্রের মধ্যে এক রাত্রে দুবার যাল্রা! হয়, তবে 

দলের শিল্পীর! বেশী মাইনে পাবেন ন।। যর্দি একদিন যাত্রা! ন! হয় তবে সেদিনের" 

মাইনে শিল্পীরা পাবেন। কিন্তু দুর্দিন ব! তিননন যাত্রা না হলেই ম।লিক ঘোষণ। 

করবেন বিন! বেতনে ছুটি । তাহলে রেট বেড়ে কার ছুধের সর পাওনা হল? 

উৎপল বাবু তাঁর “নাটকে” (নাটকই, পালা নয়) গান না! শোনার উদাহরণ 

দিয়ে বলেছেন যাত্রাব দর্শক আর বিবেকের গান চায় না। কথাটা কি সতা? 

যাত্রার দর্শক ১৯৭১ সালে বিষুপ্রিয়া পালায় অন্ততঃ কুড়িটি, ১৯৭২ সালে 
কলস্কিনী রাই-এ ১৬টি কুষঃ-শকুনি. অশাধারের মুসাফিরে অন্যান আটটি করে, 
কবি পালার পর্ণা্জ সতের-আঠেরোটি, নটা বিনোদ্দিনীতে আটটি গান শুনেছেন । 

বিদ্রোহী নজরুলের তেরোটি গান, সীতার বনবাসের আটটি গান, সতী করুণা- 

ময়ীর নটি গান, বিবি আনন্দময়ীর অসংখা গান, আমি ম| হতে চাই-এর বনু গান 

আনন্দের সঙ্গে বসে শুনেছেন ও উপভে।গ করেছেন সাধারণ শ্রোতারা । তাহলে 

গলদট! কোথায়? প্রশান্ত বাবুই ত ছিলেন “আ"ধাবের মুসাফিরের স্থুরকার। 

সেখানে তিনি পেলেন প্রশংসা, আর “সীমান্তে” পেলেন দর্শকদের তাড়া! এর 
দুটি কারণ _ (১) গায়কের অভাব, (২) উপযুক্ত গীতিকারের অভাব। হালে 

ভ্রুত যাত্রাদলের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্ত বাড়েনি ভাল গীতিকারের সখা! । 

ভোলান!থ কাবাশান্ত্রীর মৃত্যুর পরে সৌরীন্দ্রমোহুন চট্টোপাধ্যায় এবং বাটের 
দশকে শাস্তিরঞন দে গীত রচনার ক্ষেত্রে যে ধারা হ্ট্টি করেছিলেন, ত| আজ 

প্রায় লুপ্ত । গায়কের সংখ্যার ক্ষেত্রেও সে কথাই বল। চলে। গ্ায়কের সংখ্যা 

একদম বাড়েনি, বরং 1ঞছু গায়কের ক নষ্ট হয়ে গেছে। ফলত: যধার্থ গান 

সষ্টি হচ্ছে খুব কম, তাই দর্শক বঞ্জন করছে গান নামধারী রাফভ-স্গীতকে । 

মাত্রার ফর্ম নাকি দর্শকের দাবীতেই বদলেছে । অথচ রবীঝকাননে সীমান্ত 
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অন্ভিনয়ের দিন দর্শক ঝরবার বলেছেন, প্বিয়েটার হয়ে যাচ্ছে ঘুরে ঘুরে করুন” । 
তাহলে ব্যাপারটা কি? রবীন্দ্রকাননের দর্শক উৎপল ন্বাবুর মতে কি সঠিক 
যাজ্জার দর্শ* নন? নইলে এমন কথ! তারা বললেন কি করে? 

উৎপলবাবু আরও বলেছেন, “যাঞ্জার ভিলেন বা খল নায়ক বলতে 

যেঝ।ত মুসলমান সুলতান বা কাজী, নয়ত বিজাতীয় কোন ব্যক্তি*। এই 

প্রসঙ্গে আমি কিছু পালার নাম এবং খল চরিত্রের নাম দ্িচ্ছি। যথাক্রমে 

প|ল! ও চরিত্র ১ 

চগ্-মুকুল (যোধমল), চাঁধার ছেলে (জগরার), আকালের দেশ (নক, হুদর্নি), 

প্রতিশোধ ( ফান্কণী, অরাতিদমন ), দালীপুত্র ( উপানন্দ )১ শেষ আরতি 

( সুমন্ত্র ), সমাঞ্জের বলি ( অনস্ত রায়; নকুল), বিচারক ( দারুমুখ, সে!মনাথ), 

রাহ্গ্রান ( রুদ্রকেশর ), ভাগোর বলি (দুর্লভ, পল্লব), লোহার জাল (গঞজপতি), 

যাদের দ্েখেনা কেউ (রতবুসেন, ব্জ্রমেন, মকরকেতৃ ), প্লাবন ( অগ্রিববণ, 

বিছ্যুৎ ), ধূলার স্বর্গ ( অস্তি, সচীগুপ্ত, মহাতপ ), ছিরিতার ( সাংখুহ্ী গাই- 
কোয়াড় ), বন্দীর রাণী ( গোপাল রাও, স্দাশিব ), শেষ অঞ্জলি ( ভক্ত সিং), 
মুখের পাচালী (ঘণ্টাক্ণ, বিশ্বনাথ ঘুঘু), ফরিয়াদ ( দর্পনারায়ণ ), সম্রাট 

স্বন্ধগু$ ( পুরগুঞ্ড ), রাজা গণেশ ( অবণী রায়, শিবকিশোর,), প্রতাপাদিত্য 

( ভবানন্দ ), এবার কিছু পাল এবং তার প্রধান চরিত্র (যার! প্রায় সবই 

মুসলমান ও মহত্ব আরোপিত) উল্লেখ করছিঃ পঞ্চনদ (মামুদ ), বাঙালী 

(দাউদ খা), ধর্মের বলি ( ফরিদ খা, বভ্রনারায়ণ, মর্দান খন), বগা এলে দেশে 

(দিবাকর, সিরাজ, আলিবদাঁ, মেহেরউদ্লিসা, শগফুল্লেসা ), রাজা দেবীদাস 

( ইসলাম খাঁ, দায়ুদর খা, রাজা দেখীদাস), বাঙালীর মেয়ে (রাণী ভবশস্করী, 

কলু খা, মদিনা), সোনাই দীঘি (হাসেন থা, আজম খা) মাধব), সতীর 

ঘাট (মুশা খ1), কবি চন্দ্রাবতী ( হাসেম আলি ), সম্রাট জাহান্দার শাহ (এ), 

শয়তানের চর (বেণী রায়, বলির খন), রাধীভাই (হুমায়ুন, তোরমান ), 

টার (বিবি ( চা্ঘবিবি, মুরাদ, আফজল, নন্দন সিং). ঝান্সীর রাণী (লক্ষীব।ঈ, 

গোলাম ঘৌপ, মান্দার ), ভৈরবের ডাক ( ছুলারী বিবি, কামবজ্স, ছত্রশ।ল )) 

শেষ অঞ্জলি ( দলীপ সিং, কিশবর খশ ), রাজভ্রোহী ( নাদির খা), গোকুল ), 

জুলতান। রিজিন্ব! (রিজিয়া, মামুদ, জালালউদ্দীন ), মাটির কারা (হিমু, 

আকবর ), ঝড়ের দেল! ( ফিরোজ খন, আজিম উল্মান ), সম্রাট কায়কোবাদ 

কায়কোব।দ, বাথর! খা, নবাব আলি), পতিথাতিপী সতী (মীর হাবিব, রঘুনাথ), 
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ক।লাপাহাড় ( সোলেমান, দায়ুছ ), জিধাংস! (নু, মহগ্মদ ), আবুল হাসান 

(আবুল হাসান ), নবাব হোসেন শাহ ( হোসেন শাহ), আঁধারের মুসাফির 

( হেতম, হাফেজ ), নাদির শাহ (নাদির) লালবাঈ (লালবঈ ), কবরের কারা! 
( শের আফগ।ন ), পলাশীর পরে € মীরকাশিম ), টিপু সুলতান (টিপু সুলতান), 

রাঙারাখী (হুমায়ুন ), সিরাজন্দৌল! ( সিরাজ ), আমি সিরাজ (সিরাজ ), 

কাজীর বিচার ( গিয়।সউদ্দীন ), 

কিন্তু মুললমানকে কিখলনায়ক করাহুয়নি? হয়েছে, বছবার হয়েছে। 

কিন্ত কি রূপে সেটাই'ত বিচার্ধ। যদি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এ কাজ 

হয়ে থাকে তবে তা শিন্দশীম্ব। কিস্তি অন্যত্র ?-_-ধরুন মহম্মদ ঘেরীর ভাবত 

আক্রমণ নিয়ে পালা লেখা হবে। এ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই মহম্মদ ঘোরী এবং জয়-" 

চাদ ভিলেন হয়ে দাড়াবে আবার বগর্খ আক্রমণের সময় ভিলেন হয়ে দাড়ান 

হিন্দু ভাক্কর পণ্ডত। আব পুথ্থিরাজের পরাঞজয়ের পর থেকে ত ভারতের শাসন 

যন্ত্র মুপলমানদের হাতেই ছিল অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যাস্ত। পরে শাসনের ভার 

বুটিশের হাতে । অধিকাংশ শাসকেরই ছিল শেধকের ভূমিকা। শয়তানের 
চর পালায় দেখুন, কিংবদন্তী বলে ভামুসিংহ এসে সমস্যা সমাধান ঝরেছিল। 
কিন্ত নাটকে এসেছে ভানুপিংহের স্থলে আসফ খা। আবার এ পালারই 

ভিলেন হচ্ছে বাখর খা, যার সঙ্গী নাসির খ। এবং জালিম । আর বাথর খার 

সহায়তা করেছে প্রাণবললভ, দোলগোবিন্দ। বিরোধী পক্ষে হাজির মুসলমানী 
টগব । তেমনি স্ুর্ধ্যসেন পালায় মুসলমান রমজান মহত্বে উজ্জল আর 

আসানুল্ল।, ঠাণ্ডা মিঞার দল সাদ শোষকের পা চাটা গেলাম । যাত্রাপালায 

মহত্ব আরোপিত হয় ধন্্মমত বিচার না করেই। আর তেগনি খল চরিত্র স্থষটি 

হয় হিন্দু মুসলমান বিবেচনা না করে। ন্ৃতরাং উৎপল বাবুর এ উক্তি সত্য 
বলে কেউ মেনে নিতে পারেন না। 

উৎপলধাবুর মতে এখন রাজনীতি (নিশ্চয়ই 'তথা কথিত” বিশেষণেব যে।গা) 

নিয়ে লেখা পাল! চাইছে দর্শক। তাই যদি হবে, তবে সিঁদুর নিওন! মুছে, 
কবি, শখ! দ্িওন!] ভেঙে, আমি মা হতে চাই, মা মাটি-মানুষ, পঙগপাল, প।গলা 

গার, বিষুওপ্রিয়া, কলস্কিণী রাই, সম্রাট অদ্বঞন্দুর, নদের নিমাই, স্বামীর কোলে 

মৃত হিট করল কি করে? উৎপল বাবুর ফেরারী ফৌঞ্জ নধ রঞ্জন অপেরা 
কেন বৈশ।খ যাসেই বদ্ধ করে দিতে বাঁধা হল? লো'কনাটা বৈশাখী মেঘই 

বা কেন পঞ্চাশ রাত্রিও অভিনীত হলন1? সঙ্লাসীর তরবারি এবং রাইফেল 
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ছাড়া! উৎপলবাবুর কোন্ পালানাটক প্রযোজনার দ্বিতীয় বছরে চাহিদ1 পেয়েছে? 
লোকনাট্যকে তিনি বলেছেন “বিরাট ধারার শষ্টা”। লোকনাটা অবস্ঠ 

কুৎসিং জানোয়ার, পাঁচ পয়সার পৃথিবী, ইত্যাদিরও অষ্টা। তবে লোকনাট্য 
উৎপল বাবুর নাটক যখন যাত্রার অভিনয় করেন, তখন তাকে ধন্চবাদ না দিয়ে 

পরি ন1। 

তবে উৎপল বাবুর প্রথম দিকে ষে কথ বলেছেঁম বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে, 

তা সম্পূর্ণ সত্য। কাবণ ১৯৭৩ সালের ২৫শে মে আনন্দবাজার £'কে 

চরিক্রহীন% শিরোনামে একটি খবর বেরিয়েছিল । খবরটা উদ্ধৃত ঝরছি। 

“বছর কয়েক আগে একটি নিবস্ত রজগৃহের প্রধান বাক্তির ক।ছে গিয়েছিলাম 

আমি। ভদ্রলোক নিজে অভিনেতা হলেও সহকর্মীদের বেতন দিতে পারছিলেন 

না। টিকিটঘরে ভিড় নেই, মঞ্চেরও উঠি উঠি অবস্থ।' এই সময়ে ওকে 

গ্রন্তাব দেওয়। হয় অস্ভতত মাসখানেকের জগ্ঠ এই মঞ্চ যাত্রাভিনয়ের জন্থ ভাড়া 

দিলে উভয় পক্ষেরই অনেক ন্ুবিধা হতে পারে। 

'যাত্রা' 11-_-ভত্রলোক চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে পড়লেন। মুখে অ্জন্র 

গ্বার রেখা, ছুচোখে আকাশগ্রমাণ বিস্মর়। “বলছেন কী1,-ঠিক টাইপ 
চরিজ্রের অভিনেতার মতন সরু আওয়াজ তার কণে। এবং সঙ্গে সঙ্গে কপালে 

' করাধাত্ত করতে কগতে তিনি বসে পড়লেন। হাপ ছাড়লেন। চুরুট 

ধরালেন! এবং য। বললেন, অল্প কথায় বললে তার অর্থদাড়ায় এইযে, 

মঞ্চে যদি যাত্রা! হয় তো, ওই রঙগগৃছে আর ভবিষ্যতে কোনে! ভদ্রলোকের পদ- 
ধূলি পড়বে না।"** কিন্তু হায় বিধিলিপি। ভদ্রলোক এখন কেবল তারম্বরে 

'যাজ্জা+র গুণগানই করছেন না যাত্রাকে তিনি তার অন্যতম জীবিকা হিসাবেও 

গ্রহণ করেছেন ।” 

আশা করি 'অভিনয়' পাঠকদের সঙ্গে 'ভদ্রলোকটির' পরিচয় করিয়ে 
দেওয়ার প্রয়োজন হবে না] তৰে হালে যেসব নাট্যরথী ও খুচরো রথীরা 

গুরুর পরাঙ্ক অস্গসরণ করে চীৎপুরে বালা বেখেছেন তাদের সকলেরই এ 
একই চরিজ্র-- এট! প্ররুত ষঞ্জাপ্রেনীদের নজর এড়িয়ে যায়নি, যেতে খারেও 

না। আর সেই জগ্ভেই প্রনাত পালাকার ব্রজেন্জ্রকুমার দের মত আমরাও 
'যাঙার গঙ্গাধাজ্ঞার' কথ ভেবে শঙ্কিত। 

ৃ জনৈক বাব্রা-দর্শক 
কলিকাতা-৪ 
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সাজান বাগান ঘেখন) শুকিয়ে গেল .. 

গোয়েবললীপ প্রচার, সুখের পারবা রাজনীতিবিদদের উৎসাহ খাণী, 

দেউলি বুদ্ধিজীবীদের তড়িঘড়ি আকাশবানী মারফৎ বিবৃতি এবং সর্বোপরি 
উদ্ধতম কতৃপক্ষের পক্ষপাতদুষ্ট, নির্লজ্জ ও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপও শেষ পরধস্ত 

নান্দীন।য়কদের বঙ্জনায় পুনর্বাসন দিতে পারলো না! বছরের পর বছর নান্দী- 

কারের সাধারণু সদস্যদের শোষণ ও নিপীড়ন করে 'নান্মীকার জ্তী*র স্বৈরাচার. 

সীমাহীন হয়ে উঠেছিল । সরকারী দাক্ষিণা আদায়ের উদ্দোন্টে গ্রুপ থিয়েটারের 

ভেক ধরে দর্শক ও নাটাকর্ম্ণদের সুপরিকল্পিত ভাবে বিভ্রান্ত করার অবশ্ঠস্ভাবী 

প্রায়শ্চিত্ত, দেরীতে হলেও, নান্দীনারকর্দের করতে হলো 'রজনা' মঞ্চ থেকে 
বিদ।য় নিয়ে । ভাড়াটে গ্রচারবিদ্রা “জাতীয় মর্ধাদ। সম্পর নাটাদল*-এর এ হেন 

বিপর্যয়ে যতই অশ্রু বিসর্জন করুক, বাংলাদেশের তাবৎ গ্র,প থিয়েটারের সঙ্গে 

যুক্ত সব নাটাকর্মীর কাছেই 'নান্দীনায়ক'-দের দ্থূপ ইতিমধ্যে নির্মোক হয়ে গেছে। 

১৯৭২টি শো করার পব দর্শক; কলাকুশলী ও নাট্যক্মীর্দের ত্বণা মাথায় 
করে নান্দীকারকে বিদায় নিতে হলে! -এ ঘটনার কথ! একদিন সাধারণ মাচুষ 

ও নাট্যকমীঁবা ভূলে যাবেন ; কিন্তু যা ভুলতে পারবেন না তা হলে যাবার সময় 

শিল্পী ও কলাকুশলীদের প্রতি নিন্দিগ্ত এদের কিছু অশালীন মন্তব্য! ৬ই ও ৭ই 
মর বঙ্গনার সামনে সমবেত দর্শকরা অবাক বিম্ময়ে ভেবেছেন একজন শিল্পী অন্ত 

শিল্পী সম্পর্কে কি ভাবে এমন অপমানকর উক্তি করতে পারেন! 

উর্ধাতম কতৃপিক্ষ 'নট-নটা'র প্রযোজনা স্থগিত রাখার নির্দেশ জারী ক্লে 

বঙ্গনার শিল্পীর তাদের পেশায় হস্তক্ষেপের প্রতিধাত্দ রহগনার সিড়িতে অবস্থান 

বিক্ষোভ করেন। এদিন নান্দীকার অ্রনীর অন্যতম রুত্ত প্রলাদ সেনগুঞধ 'বিক্ষোত 

সম্ভার (মোট ১৭ জন নান্দীকার সদন্) ও সহায়ক উপস্থিত ফ্রিলেন) ভাষণে 

বলেন : মলিনাদি রঙ্গনার পিড়িতে বসে আছেন, তাঁর “বড়দিদি' দেখে আমি 

শৈশবে চোখের জল ফেংলছি! আম্চর্ধা ! পরের দিন অজিতেখবাবু তারম্থরে 

প্রশ্ন করলেন £ কালকে মলিন! দেবী সহ লব শিল্পীরা, যারা মালিকের 

নির্দেশে ক'টা! টাকার বিনিময়ে রঙ্গনার সিঁড়তে খসে চোখের জল ফেলে 
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“অভিনয় করলেন তারা আজ কোথায় গেলেন? অবঞ্ঠ শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের 

গল! ছাপিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই অনেক সচেতন দর্শকদের প্রতিবাদ ও ধিক্কার ধ্বনি 

সেদিন চারিদিক সচকিত করেছিল । সাধারণ দর্শকদের যে মর্যাদাবোধ আছে 

একজন শিল্পীর ক্ষেত্রে তা বাড়ন্ত -_-এই চিন্তাটাই পীড়াদায়ক নয় কি? 
৬ তারিখেই রু্রপ্রসাদবাবুর দৃ্ধ ঘোয়ণা £ জনৈক মন্ত্রী নাকি ঘোষণ। 

করেছেন “নান্দীকার রজনায় অভিনয় করবে?। ২১৩ বছরের কমিউনিষ্ট 
অজিতেশ বন্দোপাধ্যায় ও তাঁর দল সম্পর্কে উর্ধতম কতৃপক্ষের এতো৷ আগ্রহের 
কারণ কি? এব নেপথো কোনও 'মুচলেখার” কলঙ্কিত কাহিনী আছে কি না 

সে বিষয়ে নাট্যকর্মীরা নিঃসন্দেহ হতে পারছেন ন।। 
অজিতেশবাবু তার 'ভ!ষণে, স্বভাব সুলভ ভাড়ামী সহ 'অভিযোগ” করেছেন 

“রজনার মালিকরা তাদের কমীদের মাইনে কম দেয়, খেতে দেয় না_- তাই আমর! 

ওদের “ট]াকা' দিয়ে সাহায্য করেছি'। অঙজিতেশবাবু কবৈ কাকে ট্যাক” 

দিয়েছেন তা আমাদের আর়। নেই! রঙ্গনা সহ সব থিয়েটারের কর্মীর।ই দারিদ্র- 

কবলিত কিন্তু নান্দীনায় কদের কলছ্কিত হাত থেকে কোন 'সাহায্য* নিতে তাবাও 

সণায় শিউরে উঠবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। 

রজনার কর্মীদের সম্পর্কে অজিতে্গবাবুর এদিন শষতম উক্তি £ “ইতিহাস 

তাদের দালাল বলবে -__ধিয়েটাবের বিরুদ্ধে তাবা কাজ করেছেন। আমার বুক 

অনেক চওড়া--আমি নতুন থিয়েটার করলে এখন “মালিক” যা দিয়ে থাকে 

তার চেয়ে অন্ততঃ এক টাকা বেশী দোব,। ব্যক্তি স্বার্থের আকম্মিক বিপর্যয়- 

জ।ত জর-বিকার ছাড়া একে অন্ত কোন অভিধায় অভিহিত কর! চলে কি? 

[ “অভিনয়” সম্পাদককে লেখ! একটি চিঠি ] 
মচশয়, 

আপনাদের পত্রিকায় প্রকাগিত দুটি পত্রে “নন্দীকার” নাটাগোষ্ঠীর কিছু 
অঙ্জানা তথ্য আমাদের জানতে সাহায্য করেছে-ভালোমান্ুষ যুখোশটার 

“আড়ালে অজিতেশ বাবুর একনারকত্ 

ধার! নান্দীকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তারা যে কতধান গ্রাণমনের 

সাথে নাটক তখ। নান্দীকারকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন, তা জানঝার বা বেঝবার 

প্রয়োজন 'অজিতেশ বাবু কোনদিন অনুভব করেননি । সারাদিন কর্মক্ষেত্রে পরি- 
শ্রমের পর শিল্পীদের মঞ্চের উপর শৃণা পেটের মোচরানিতেও মুখ হাসিতে ভরিয়ে 

তুলতে হত। সমান্ততম আহারের ব্যবস্থাও করা হত না। হাতে অর্থ পাওয়া 
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তো প্রায় স্বপ্নের সামিল । অথচ, আশ্চর্যের বিষয় অজিতেশবাবু নিয়মিত মোট! 
অঙ্কের অর্থ গ্রহণ করতেন, আজও করে থাকেন; তবু নিজেকে অপেশাদার 
শিল্পী বলতে লঙ্জিত হন না। আর, দলের শিল্পীর! পনান্দীকারণকে ভ।লবাসার 
মূলাম্বরূপ শুধু বঞ্চনাই পেয়েছেন। 

“ডালোম।নুষ” নাটকের মহড়ার সময় এই দলের এক শিল্পীর (রণজিৎ ঘেয) 
অফিসে অনুপস্থিতির দরুণ ( মহড়ার জন্ত ) প্রায় ৯০, টাকা মাহিন! হতে কেটে 

নেওয়৷ হয়। কিন্তু ভালোমানুষের” ভালে অবস্থায়ও ( যখন প্রেক্ষাগৃহ পর্ণ 

থেকেছে ) ইনি বঞ্চিতদের দলেই থেকে যান। নান্দীকারের শিল্পীরা যদি সকলেই 

অপেশাদার হন, তাহলে বিক্রয়লন্ধ অর্থ সম্বন্ধে সন্ধিহান হতে হয়। শুধুমাত্র 
হলের ভাড়া ও বিজ্ঞাপন বাঝদই সমুদ্রয় অর্থ ব্যয় হয়, না কিছু অপচয়ের- 
ভাগও এর সাথে জড়িত? 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি অবিচারের ঘটনা শে।নাই, ভালোমান্ুষ' 

নাটকে মহেশ্বরের চরিত্রে রণজিৎ ঘোষ ২** রাত্রির উপর রূপদান করেছিলেন, 

এবং শ্রীঘোষ নাটকটির অন্যতম সহকারী নির্দেশকও ছিলেন, কিন্তু তার নাম 
অধুন| শাটকটির স্কারী নির্দেশক হিসাবে কোথাও উল্লেধিত নয়। তবু 

বিশ্ময় বোধ করি যখন শুনি অঞ্জিতেশবাবুর ঠোটে গণতান্ত্রিক কৌশলে সাম্যের 

বুলি! 

বিশ্বরঞ্চন চট্টোপাধ্যায় 
কলিকাতা-২৬ 

প্রসঙ্গ ঃ বিচারকের অধাচীনতা 

লখনৌনএর বেলী ক্লাব ও যুবক সমিতি পরিচালিত সর্বগারতীয় বাংলা 
নট) প্রতিযোগিতার একট। এতিহা গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রাস্তের 

নাট্যকর্মী ও নাট্যামোদীরা এর নিরস্তর পরিপুষ্টি কামনা করে। 
ক্লাবের বর্তমান সভাপতি দিলীপ বিশ্বাস বহুদিন ধরেই এই প্রতিযোগিতা 

গঠনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন । সাধারণতঃ তিনিই বিচারক 
নির্ধাণ করেন। লখনৌতে বাজালী নাটাবোস্কার অভাব না থাকলেও 
কলকাতা থেকে বিচারক নিয়ে যাওয়র একটা অসুস্থ প্রবণতা আঙঙ চালু 
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রয়েছে । এর কলে লম্ে সময়ে নাটবের সঙ্গে গ্রতাক্ষভাবে যুক্ত বিচারক ন! 

পেলে শেষ মুহূর্তে কবি, প্রবন্ধকার বা অখ্যাতন।ম! চিত্র পরিচালককে নিয়ে 

গিয়ে বিচারকের আসনে রঙান হয়৷ 

১৯৭৫-এ এই কলকাতা কেন্দ্রিকতার বিষময় ফপ প্রতিযোগিতার আসরে 

প্রঝট হয়েছে। এবারের নিষ্ধীরিত কলকাতার ছুঞজন্ব বিচারকের সঙ্গে নাটা 

আন্দেলনের ব| নাট্য আদর্শের কোনই প্রতাক্ষ যোগাযোগ অথব। অভিজ্ঞত] 

ছিল না। ফলো একজন বিচারক" শেক্সপীয়ারের নামে বিভ্রস্ত হয়ে সেচ্চারে 

ঘোষণা করলেন 'উইল শেক্সপীয়ার ছাড়া আব কোনটিকে নাটকই বলা ঘায় 

না!" বেলী ক্লাব প্রেরিত মার্কশীট কিন্তু তাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধেই 

সাক্ষা দেয় £-- 

গ্রযোজনা পরিচালনা সর্বেচ্চ অভিনয় গড় 

১। ৭৭ ৬ ৫৯ ( উঃ শেক্সপীয়ায় ) 

২। ৭১ ৫২ ৪৫ (যদি আমি কিন্ত আমি) 
৩। ৬২ ৩৬ ৩৮ ( শতাব্দীর পদাবলী) 

৪। ৫১ ৩২ ৩৩ (নেকড়ে) 

€। ৬৫ টব ৪০ (€ এইদরশকের মঞ্চ ) 

৬। ৫৯ ২৯ ৩৬ ( গদ্ধবাজের জন্ম ) 

শ। ৫০ ২৭ ১৬ ( পঞ্চমিত্র ) 

৮1 ৬৬ ৪৯ ৪৫ ( যদিও সন্ধা! ) 

৯। ৬৮ ৪২ ৫২ (পরাজিত নায়ক) 

১০ । ৬৯ ৪৯ ৩৫ ( গছ্য-পদ্য-গ্রবন্ধ ) 

মোট ২২টি প্রতিযোগী নাটকের ১*টিকে নিয়ে গড়া আমাদের এই তালিকা 

থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, অভিনয় ও নির্দেশনায় কম নম্বব সত্বেও যে সব প্রযোজনাব 

ঘবে অনেঞ্চ বেলী হারে উচ্চ নম্বর উঠেছে, সে সব ক্ষেত্রে নাটকগুলিকে 
অবন্থুই 'নাটকই' বলাতে হবে। ফলিত বিদ্যার বেলাম্ঘ পাশ মার্ক চল্লিশ 

ধরার রীতি, সুতরাং ৩, ৪. ৬, ৭ নম্র সংস্থা অভিনয় ও পরিচালন! বিষয়ে 
ফেল হওয়া সত্তেও যে গ্রযোজন!তে সসম্মনে উৎরে গেল, সে কি মুলত নাটক 
তথা নাট্যকারের গুণে নয়? ১ ও ২ এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে অভিনয়ের পার্থকা 

৫৯ _- ৪৫ ভু ১৪, পরিচালনায় ৬৩ -- ৫২7 ১১ আর গ্রযোজন। ক্ষেত্রে 

৭৭ -_ ৭১ ০ মাঝ ৬। তাহলে দ্বিতীয় নাটকটির গৌণতা প্রমাণ হবে কি 
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করে? অভিনয্ক আর পরিচালনার মিলিত ফল প্রত্যেক গ্রযোজনাকেই ফেঁপে 
উঠতে সাহাধ্য করেছে - এট|ও কি ফুক্তিগ্রাহছ? প্রায় সমস্ত ক্ষেতে প্রযোজন। 
থেকে পরিচলেন।--অভিনয়ে কম নম্বর পড়বে কেন? স্কুলের পরীক্ষায় যে ছাত্র 
ইরেজীতে বেশী নম্বর পাবে তাকে কি অস্কে কম নম্বর পেতেই হবে 1--এটা 

কোন দেশী যুক্তি? আসলে অনভিজ্ঞ হাতের কারসাজিট! সর্বত্র রমরম করছে! 

বিচারক জুটি হুরিহর আত্ম। হয়ে একই সঙ্গে খাওয়া-বস -পরামর্শ করেছেন বলে, 

মাফিং-এ কোন বৈচিত্র ঢুকতে পারেনি, আগাগোড়া একট! একঘেয়েমী ছড়ানে।। 

এবার অন্ প্রসঙ্গ বিচারক জুটি কিছু ক্ছু শর্বাচীন মন্তবা করেছেন ঘা 

লখনৌ-এর সচেতন নাটা কর্ম ও দর্শকদের কাছে ক'লকাতার বুদ্ধিজীবীদের 
ভাবমূত্তি কলঙ্কিত করেছে 

একজন বিচারকের মন্তব্য £ 'অধিকাংশ অভিনেতার উচ্চারণ ত্রুটি এতই 

প্রকট ষে সন্দেহ হয় তারা বাঙ্গালী কিনা ।'--“বিচারক' বাবুটি 'নান্দীকর'সহ 
কলকাতার পেশাদার মঞ্চের নাটক তো দেখেন? তাদের বিকৃত উচ্চারণ 

সম্পর্কে এমন মন্তুবা কখনও করেছেন? আর লখনৌতে তার্দের থেকে বেশী 
সমঝদ।র দর্শক নেই, তীরা উচ্চারণ ক্রুটী ধরতে পাবেন ন! এমন ধারণাই ব| 

তার হলে! কেন? আসলে যারে দেখতে নারি তার চলন বাকা! 

অন্য “বিচারকটি* সমাজ-জীবন সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা নির্মোক করে 

ফেলেছেন । একটি নাটকের কোনও দৃশ্তে বাব। মেয়েকে পতিতাবৃত্তিতে গ্ররোচিত 
করছে দেখে ইনি বিক্ষুব্ধ হন এবং মন্তব্য করেন এমন অবাস্তব ঘটন] তিনি 

কখনও শোনেননি । ত! না শোনবারই কথা, যাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে 

সাধারণ মানুষের কোনও যেগযোগ নেই তারা নিয়মধাবিত্ত জীবনের সম্কটের 

সন্ধান পাবে কি ভাবে? দেশকে দেখার, দেশে মানুষকে চেনার জন্য ষে 

চোখ আর হৃদ মস্তকের প্রদে জন তা ১৯৭২ দালেই, স্বদেশ ও বিদে'শর দুই 

“নিরাপদ” স্থানে গাচ্ছত রেখধেছেন। এখন যা দথছেন ও বুঝাছেন তাতো 

ধারকরা চোখ আর হৃদয় মস্তক দিয়ে_তাদের নিয়ন্ত্রণ করে দূরের অন্য কোন 

ুজ। ইনি নাটকের সংলাপে অন্নীলত! (শালা! কথাটিতেই আপত্তি) 
আবিষ্কার করেও অতাস্ত অসন্তুষ্ট | নাটকে অন্গীলত| নিশ্চই বাঞ্চনীয় নয়_ 

তবে প্রয়োজনে ঘাদ পালা বাবহার হয় তবে ত। অমার্জনীয় নয়। নাটক সম্পর্কে 

বার স্পষ্ট কেনও ধারনাই নেই তার মুখে এই মন্তব্য অর্বাচীনতারই নামান্তর 
নন্ঘকি? আলে।ক গম্পাত সম্পর্কে ইনি বিশেষজের তূথিক! নিয়েছেন, তর মে 
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আলোর খেলা নানান নাটকে দেখান হরেছে--য। আলোর বা রঙের অভিব্যক্তি 

সম্পর্কে প্রযোজকদের জ্ঞানের অভাব সঞ্জাত। এ মন্তবা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, 

তবে করটিগুলে! দেখিয়ে বা আলোচনা করলে নাট্যবর্মীরা উপরুত হতেন। 

আসলে, বিচারকগিরির সঙ্গে সঙ্গে এর! সন্ত প্রকাশিত একটি নাট বিষয়ক 

গ্রন্থের কানভাসিংও করেছেন লক্ষনৌ-এ। তারই ক'পাত! পড়ে নিজেকে 
বিষ্যাদিগগজ ভেবে ফেলেছেন । একটা প্রডা কশন মন করার অন্য পরিচালক 

ও তীর সহকর্মীর। যতট। ভাবন! চিন্ত। করেন, "বিচারক" মশাই তার সার। জীবনে 

ততটুকু ভেবেছেন অথবা ভাববার চেষ্টা করেছেন? 

ভারতবর্ষ জুড়ে যারা প্রগতিবাদী নাটক করছেন তাদের একঘরে করার 

সন্ত 'মহামান্য সরকারে কাছে 917781৩ দিত 0০9)১1৩ 0০09105%? প্রত্যাহার 

করার আবেগনের মধ্য দিয়ে বিচারকটি নিজের শিবির গ্রকাশ করে ফেলেছেন। 

বেঙ্গলী ক্লাবের সুঙেনীর (১৯৭৪) সাক্ষী _এই নাট্য প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করার 

জন্য একটি মহল আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । বিচারকটি তাদেরই প্ররোচনায় 

উপরোক্ত মন্তব্য কবেছেন--এ বিষয়ে নাটাকমাদের কোনই সন্দেহ নেই। 

সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জানিয়ে দেওয়া! ভালো! তাদের এই অপচেষ্টাকে পথুধিত্ত করার 

মতো থে মানসিক বলের অভাব ভারতবর্ষের সংগ্রামী নাটাকর্মীদের হবে না। 

আগামী দিনের ইতিহাসই তার সাক্ষা দেবে। 

ক'লকাতার বিচারকদের জন্ত এবার কত টাক! খরচ হয়েছে তার এক 

হিসাব দাখিল করেছেন লখনৌবাসী এক বদ্ধু' এ'র হিসাব মতো এক মাসে 

বিচারক পিছু খরচ ৮** থেকে হাজার টাকা। এর] প্রথমে ৫ দিন শহরের 

এক সেরা হোটেলে ছিলেন-_তারপর ক্লাবের অন্যতম সদস্যের বাড়ীতে । 

দ্রাড়ী কামান, লগ্তীর বিল এমন কি ভিটামিনের ট্যবলেটের টাকাও ক্লাবকে 

মেটাতে হয়েছে! বন্ধুটি আরো জানাচ্ছেন £ একজন বিচারক বক্ত তাকালে 

ভূল ও জড়তাপুর্ণ উচ্চারণ এবং লধনৌ-এর নাটা প্রযোজনা ও দর্শক সম্পর্কে 

অজ্ঞানতাপ্রস্থত মন্তব্য করে দর্শকদের ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘন ৰরেন। 

এদের সমালোচনা আগাগোড়াই ধ্বংসাত্মক, ক্রটি খুজেছেন অনস্ত আগ্রহে, 

অথচ সংশোধন করার তাগদ ছিলেনা---সমাধানের পথ নির্দেশ করার মতো 

বুদ্ধিমত্তার পরিচন়্ও রাখতে পারেন 'নি। পারার মতে! যোগাতাও তাদের ছিলন]। 

লখনৌ তথা উত্তর গ্রদেশের দর্শকের কাছে ভারতবর্ষের বিডির প্রান্তের 

সেয়া নাটয-কসল তুলে ধরে বেলী ক্লাব ও ঘুব* সমিতি যে এঁতিহা পিক ভূমিকা 
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পালন করে চলেছেন তাকে কলম্বমুক্ত করার তাগিদেই আমাদের অনিচ্ছা বত্েখ 
এই সমাংলাচনা প্রকাশ করতে হলো। খআমরা আশা করবে! আগামী দিনে 
বিচারক সন্ধটমুক্ত আয়োজক সংস্থ দুঢ় পদক্ষেপে ও নিষ্ধিধায় ইন্দিত লক্ষ্যে 
এগিয়ে যাবেন। 

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে চৌর্ধরৃত্তি 

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাদেমী 
সেগুন বাগিচা । কমনা। ঢাকা। ফোন ২৮৭৩৫ 

[ রাধারমন ঘোষকে লেখা ] 

জুজনেযু 

গুভেচ্ছা৷ জানবেন । ছৃঃখজনক হলেও অতান্ত বিনয়ের সাথে আপনাকে 

জানাতে বাধা হচ্ছি যে, শারদীয় ণঅভিনয়”্এ প্রকাশিত আপনার নাটক 

যদি আমি কিন্তু আমি” এবং শ্রীপ্রবীর দন্ত, রচিত *সারি সারি মুতদেছ” 

নাটকটি একভ্রিত করে একটি নাটক হিসেবে ঢাকায় “বাংলাদেশ শিল্পকলা 

একাডেমী” আয়োজিত দিনকতক আগে একটি নাট্যোৎসবে স্থানীয় একটি 

নাটাগো্ঠীব প্রযোজনায় শ্রীসমর চ্ই্রাপাধান্পের নামে পচুপ সত্যি বলছি” শিবো- 
ন।মে মঞ্চস্থ হয়। ব্যাপারট। আমাদের গোচরে আসার দরুণ আপনাকে 

জানাতে চেষ্ট! শিলুম। যাহোক এ চিঠি পেয়ে আশা বসি আপনি আমাদের 

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কিছু একট! অভিমত সহ আপনার বক্তব্য জানাবেন। 

ধন্যুবাদাস্তে, 
১7 ৩। ৭৬ আবু বাকার (ঢাকা) 

শ্রীধোষ চিষ্টিটি আমাদের কাছে দিয়ে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা! অবলম্বন করার 

অনুরোধ আানান। বিশদ বিবরণ জানতে চেয়ে শ্রীআবু বাকারকে লিখিত 
£অভ্ভিণয়? সম্পাদকের চিঠির জবাধে শ্রীবাকার জানালেন £ _ 

“ ..* সমর চট্টোপধায়ের ব্রচনা বলে প্রচারিত শ্চুপ সত ঘলছি” নাটকটি 
মূলতঃ রাধারমণ ঘোষ প্রণীত “বদি আমি কিন্তু আমি” এর কাঠামোয়, প্রবীর 
দত্ত প্রণীত “সারি সারি মৃতদেহ”্কে বেফাস ঢুকিয়ে দেয়৷ হয়েছে। আপনার 

শা সংখ্যা “অভিনয়* এর গৃষ্ঠাযারী “চু লতি! বলছি" ন(টকটি গড়ার 
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মোটামুটি এই রকম £-. 
গুরু--বাদ আমি কিন্ত আমি। পৃষ্ঠা ৭৫৪ থেকে ৭৫৯ পৃষ্ঠার শ্রাবণী £-- 

“ন] ক্ষোভ করছিন।। **. লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবোতো! !” 

মধ্যধানে-_সারি সারি মৃতদেহ পৃষ্ঠা ৬৪৬ থেকে ৬৬৩ এর মন্ত্রী; “ক্যা, 
মহারাজ, আমর] সম্পূর্ণ রাহ্মুক্ত *** ওয়া একটা ক্লীব।--জয় মহারাজের জয়? 

পরে-_ষদি আমি কিন্তু আমি। পৃষ্ঠা ৭৬৯ এর নুধাংশু ১ "এটাতো 
একট! পেতলের প্রদ্দীপরে 1... ৭৭১ পৃষ্ঠায় সঙাজিত  *আমার” এবং শেষে 
৭৭৭ পৃষ্ঠায় সাতাকি £ * প্রমীলা প্রমীলা! কোথায় তুমি গ্রমীল1?” থেকে লিয়ে 

৭৮৯ পৃষ্ঠার পতিতুণ্ডীঃ “তাহলে এসো *** গর্জে উঠি, মৃত্যু ভয় পাক, লুণ্ধ 
' হোক, নিশ্চিহ্ন হোক ।* 

এই ভাবেই প্চুপ সত্যি বলছি” নাটক্টটিকে শেষ করা হয়েছে,গুধু '“্যদি 

আমি কিন্তু আমি'র নাটক এর জায়গায় বল! হয়েছে__গচুপ সতা বলছি” 
নাটকের একটি চরিত্র ... ( অমুক )। 

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখছি আমি ব্যক্তিগত ভাবে শ্ত্রীরাধারমণ ঘোষকে” যখন 

চিঠি লিবি তখন শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঃগ্রবীর দত্তকে আলাদা ভাবে চিঠি 
দ্বেই। কিন্তু আঞ্জো তাদের কোন উত্তর পাইনি। যা'হোক আপনি এ বা[পারে 
কিছু জানাতে পারলে, বিশেষতঃ সমর চট্টোপাধ্যায়ের সাথে আলাপ করলে,_ 

আমি খুশী হবো। এদিকে উৎসবের পর পরই সংশ্লিষ্ট নাট্য গোষ্ঠীর সম্পাদক 

“চুপ সতা বলছি” এর নির্দেশক শ্রীপরেশ আচাজরর সাথে দেখ! করলে, তিনি 
জানিয়েছিলেন; নাটকটি তিনি সমর চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে নিয়েছেন এবং 

সেটা নাকি তারই কোন ফিচার (1) থেকে নাটারূপ করা! যাহোক, গ্রসজটা 

আর বাড়াচ্ছি না!” 

প্রীসমর চট্রোপাধাায় ( খলিসানী, ব্রাহ্ষণপাড়া। চন্দননগর ) জানাচ্ছেন £ 

বাংলাদেশ শিল্পকজা একাদেমী আয়োজিত নাট্যোৎসবে বাংলাদেশের 'প্রাতিস্ন্দী, 

গোঠী শুভূর্ক ২৪-২-৭৬ তারিখে অভিনীত “চুপ সন্ত বলছি” নাটকটি আমর 

রচনা নয় । সংস্থার পক্ষ থেকে নাটকটির নাট্যকার রূপে আমার নাম জড়িয়ে 

মে প্রচার চালান হচ্ছে তা সর্বেব অসতা এবং উদ্দেশ্ঠ প্রণোর্দিত । ([৭-৪-১৯৭৬] 

উল্লেখিত অভিযোগ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংস্থার ( গ্রতিহন্দী ) বক্তব্য জানতে 

চেয়ে 'অভ্িনয়',এর পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়। সংস্থার কতৃপিক্ষ অভিযোগ 
সম্পর্কে কোনও আলোকপ।ত না! করে ঝ।ংলাদেশের থিয়েটারের স্বার্থে 1) পত্র 
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প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। এতদ্সত্থেও নাটাকমীঁদের বৃহত্তর স্বার্থে আমর! 
পত্রটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং আমর! আশ! করবে! তবিস্যুতে 
এপারের বা ওপারের কোন প্রতিষ্ঠাকাজ্বী নাট্যকার/পরিচালক এ ধরণের হীন 
মনোবুত্তর শিকার হবেন না। " 

বাংলাদেশের অন্ভতম প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার কাজী জাকির হাসান এই একই 

বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্র দিয়েছেন। তাঁকে আমরা ধন্টযাদ 

জানাচ্ছি। 
গুতো ভাজার জকি 

বিষয় 2 “নাট্য অঙ্গন-এর সঙ্কট 

পৌরসভার এক অতুৎ্সাহী আমল! গুধু শিল্পঘাতী ভূমিক। পালনই নয়, 
নাট্যকমীর্দের অর্থাভাবের স্থুযোগ নিয়ে তাদের সঙ্গে প্রাণধাতী মন্ধরাও করে 

চলেছে অন।বিল আনন্দে । 
গত ১৫ই মার্চ (৭৬) অযুতবাজার পত্রিকায় £144 08২ 10455 

ঢোখাণন9 1155 0 কস আতানছ্ শিরোনামে প্রকাশিত একটি 
ংবাদে বলা হয় “117 10171011721] ঠা 20605102068 01 005 

ডা. 83. 0০৬৮ 13 50 70:685100 00175106116 & 1:00088] 00 1585৩ 

&1)6 00179029005 2য় 01006 0৩10650 01050৩ 80090607 012105010 

00805 010৩ 90966) 2৮ 15 1৩119015155) (85 ও 552 26০76) । 

এপ্রিল'মাসেই কতৃপক্ষ সগর্বে ঘোষণা করেছেন ১৯৭৬-৭৭-এ তার! অপেশাদার 

নাটাসংস্থাগুলির কাছ থেকে অন্ততঃ ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা! নাটাকর রাবদ 

আদায় করতে পারবেন! 

আরে! নির্মম রসিকতার সাক্ষী মধ্যবিত্ত সমাজের কিছু প্রগতিশীল 
যুবকদের আক্ষরিক অর্থে বুকের রক্তে গড়া খিষ্রেটার লাইবের নবতম স্থাটি 'নাটয 

অঙজন; | 

১৯৭৫-এর ২রা ফেব্রুয়ারী থেকে পৌর বিদ্ভালয় সংলগ্র মাঠটি শিক্ষা 
বিজাগের মাধাষে খিরেটার লাইবঝকে ব্যবহারের "অনুমতি দেন ডেপুটি কমিশনার । 

প্রথমে ২ মসের চুক্তিতে, পরে যথাক্রমে ৩ নাস, ৪ মাস ও গেড় বছরের 

(ডিসেম্বর, ১৯৭৫) মেয়াদে । চুক্জির সর্ত, অনুযান্ী ১০০ টাকা জষা রাখ! 

হয়েছে এবং ইলেকট্রিকের বিল বাবদ প্রাপ্য টাক। ফুখ। সময়ে মেট!ন হয়েছে। 
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এ পর্বস্ত ট্রেড জাইসেক্স অথবা অন্য কোনও প্রতাক্ষ বা অগ্রতাক্ষ করের দারী 
বর্তৃগক্ষ করেননি । 

২*শে মার্চ কোনও কারণ ন| দেধিয়েই গ্থানীক্ব কর্তৃপক্ষ বাদল সরকায়ের 

টামের নাটক সরু হওয়ার এক ঘণ্ট1 আগে বিছ্বাতের কানেকশান ছিতে অস্বীকার 
করলে সেদিন হাঞ্জাক জালিয়ে অভিনয় করা ছয়। কয়েকদিনের মধ্যেই স্থানীয় 
প্রশাসন সংস্থা পরিচালফকে ভেকে পাঠিয়ে নানান অধাস্তরর প্রশ্ন ঝরার পর 

জানান তাদের বামপন্থী পরিচয় থাকার কারণে তদের মঞ্চ কোন বিশেষ মহলের 

রোষের শিকার হয়েছে। 

বিছু।ত সংক্কাস্ত ব্যাপারের নুমীম।ংসা হয় ২৪ শে এপ্রিল। উল্লেখ করা 

ঘেতে পারে, ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্ত্র থেকে তিল তিল কবে অর্থ সংগ্রহ করে 
থিয়েটার লাইবর একটি মঞ্চ তৈরী কবেছেন যেটি ২র! ফেব্রুয়ারী (১৯৭৬) সন্ধায় 

মঞ্চের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি উৎসবে উদ্বোধন করেন নাটায আন্দোলনের কয়েকজন 

বিশিষ্ট ক্র । 
২* শে মে পৌরসভার এক প্রতিনিধি ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত ব্যাপারে 

সংস্থা পরিচালককে পৌরভবনে যেতে নির্দেশ দেয় । সংশ্লিষ্ট বিভাগ অবশ্ত 
জানার এ ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেব্দের প্রয়োর্জন নেই। শেষতম আ'ঘাতট আসে 
থিয়েটার বিভাগ থেকে । এদের মুখপাত্র ২১-৫-৭৬ তারিখে দাবী করেছে ইতি- 

মধো যে কদিন অভিনয় ছয়েছে তার প্রতোকটির জন; ৫€* টাকা ছিসাষে ৫ হার্জার 

টাকা পৌর নাটাকর অবিলম্বে জম। দিতে হবে। এই মুখপাত্রের ধারণ অনুযায়ী 
কোনও খোলা জায়গার তিন জনের বেলী লোক জমায়েত হয়ে নাটক গগরলে 
তা নাকি পৌর নাটাকরের আওতায় পড়ে। এ বিষয়ে আলোচনা করতে 

চাইলে তিনি যে মন্তব।গুলি করেন সেগুলি খুবই অপমানকব। 

মুখপাত্রটির অযৌকি ক দাবী মেনে নিলেও প্রশ্ন ওঠে পেশাদার মঞ্চগুল 
ঘখন বছরে লর্বোচ্চ' ১৬৯১ টাক! কর দিয়ে সাহে £টি শে! করার অধিকারী তখন 

ছেঁড়। চটের ওপর বসে ২৫০ লোক ১৯ পয়সায় নাটক দেখলে তাব জন্ত অনুষ্ঠান 

পিছু €* টাক? কর চাপান হবে কোন যুক্তিতে ? এটা কি ভ্লুঘেরই নানান্তর নয়? 

তাছাড়া, বিয়েটার সেন্টারে অভিনয্বের জন্য বদি ১ টাকা নাটাকর নির্ধারণ 

কর! সম্ভব হয় তবে এ ক্ষেত্রেই বাতা করাহুবেনা কেন? 
মঞ্চটি বন্ধ ঝরে দিলে সংস্থার কর্মীরা ইতিষধ্যে ধার-দ্রেনা করে গ্রেক্ষাগৃহ 

নির্ধাথ বাবদ যে ৭ হাঞ্জার টাক্কী খরচ করেছেন--এ টাকা কে পরিশোধ 
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করবে? পৌর কতৃপক্ষ, যার! দেড় বছরের চুজি পত্রে স্বাক্ষর করেছেন তারা 
কি ধায়িত্ব এডিয়ে যেতে পারেন? যদি এড়িয়ে যান, তাহলে ভব্ষ্যিতে তাদের 

(লিখিত চুক্তিতেও কি সাধারণ মানুষ ভরসা কগতে পারবেন? 

মঞ্চটি চালু হলে স্বাভাবিক ভাবেই পৌরসংস্থা তাদের নির্ধারিত হারে 

এখান থেকে কর সংগ্রহ করতে পারবে । তড়িঘড়ি পচ হাজার টাক! সংগ্রহের 

লোচে অতি উৎসাহী কর্তা ব্যক্তিটি কি স্বর্ণ-ভিন্ব গ্রসবিনী ঠাঁসটিকে সজ্জানে হত্া। 

করছেন না? মুনাক। করার প্রতাক্ষ উদ্দে্ নিয়ে শিল্পপাতর! যধন ব্যবস। ফাদে 

তখনও তে সবকার তাদের ৫ ব্ছব বিক্রয় কর মকুব করে--শিল্প সংস্কৃতির 

প্রনারে এবং ভবিষ্যতের কথা (ভবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এই সাযান্থ প্রেরণাটুকু দিতে 

ক ্পণা করছেন কেন? 

তবে কি নাটাকমীর বিশ্বাম করবে শহবেখ দক্ষিণাঞ্চলে দেড় কাটা 

জমিদান শুধুই প্রহসন? আসল উদ্দেস্ত ছলে-বলে-কৌশলে মঞ্চ তথা সংস্কৃতি 
ক্ষেত্রের গুগতি রুদ্ধ কর? 

নৈরাচারের বিরুছ্ে 

[ অপসংস্কৃতির প্রচারে কায়েমী স্বার্থের প্রচেষ্টার বিগ্রতীপে বাংগগার বিভিন্ন 

অঞ্চলে হাজাণ হাজার সচেতন নাট্য দর্শক ঘ্বণার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। 

নীচের ইত্তাহারটি তারই পরিচয় বহন করে। ] 

বন্ধুগণ, 

আমরা গভীবভাবে বিন্মিত ও ক্ষুব হয়েছি এ কথ। জেনে যে হিলীব 

(7 নার) স্টাফ ক্লাবের মত একটি সংস্থা “ইপ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব 
টেক্নলজি'র (] ].্') মত একটি শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানে '-- নামক এক অঙ্সীল 
ন[টক অভিনয়ের আকন করেছেন। 

অবক্ষয় হতাশা! এবং যৌনতা আজ যে সব মুষ্টিমেয় নাটককে গ্রাস করে 

চলেছে '-.* সেই রকম একটি যৌনসর্বন্ধ বিবব।শ্রিত আত্মহননকারী নাটক। 
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থে নাটকের প্রচারস্ধল একটি অর্ধ উলঙ্গ নারী, সেই রকম একটি নাটক 

সংস্কৃতবান হিজলীতে হয় কি বরে? কু্ঠব্যাধির মত পচা দু্গন্ধময় যৌনতা 
শিল্পের সন্মান পায়কিকরে? শিশির-ঘর্দেনু-বিজনের পুণ্য শ্বৃতি বিজড়িত 
বাংল! থিয়েটারের উত্তরাধিকার কি ওই বারবনিত্তার দেহটণ ? 

এই নাটকের বিরোধিতা না! করাফে আমর। অপসংস্কৃতির নির্লজ্জ নপুংস- 
কতা মনে করি। & 

আমর! নিয়ে স্থাক্ষরকারী সংস্থাগুলি এই নাটকের বিরুদ্ধে আমাদের 

অপরিসীম সবণা ও ক্রোধ ব্যক্ত করছি এবং অবিলম্বে এর অভিনয় বন্ধ করার 

অনমনীয় দাবী জানাচ্ছি। 

জ্পাট1কাস'-এর মত উচ্চমানের দলগত অভিনয় সমৃদ্ধ গ্রগতিগীল নাটকের 

টিকিট বিক্রি করেও, সেই নাটক বন্ধ কবে «__” মঞ্চস্থ করার হীন মানসি- 

কতার প্রতি ঘ্বণ।র বন্রমুষ্টি নিক্ষেপ করছি। 

জনগণের কাছে আবেদন, আপনারা কোন রকম ভাবেই এই নাটকের 

টিকিট কেটে ওপেন এয়ার থিয়েটারকে নরকে পরিণত করবেন না। এই 

অনুস্থ নাটকের সরাসরি বিরোধিত। করে নগ্নতার সোমরল বিতরণ বদ্ধ করুন 

ও অপসংস্কৃতির কবল হ'তে খঙ্জাপুরর্কে বাঢান। 

অভিনন্দনসহ 
অশোক মাইতি, মিলেনিয়াম। অমরেক্্রনাথ দাস, আপনজন (ইন্দা)। নিমাই 
সরকার, তরুণ সংঘ। বেল! চক্রবর্তী, দিপালী ভৌমিক, মহিলা সাংস্ক'তক 
সংস্থা। নীলরতন পাল, খড়ীপুর শরৎ জন্মশতবাহিকী ক:। প্রশান্ত ব্যানার, 
বিমল জানা, গণতান্ত্রিক ছাতক সংগঠন । বিমল চ্াযাটাজাঁ, তরুণ দাস, গণতান্ত্রিক 

যুষ সংগঠন। ভূৃষণচন্্র মণ্ডল, মেদিনীপুর জেল! শরৎ জন্ম-শতবাধিকী কঃ। 
অজর' চক্রবর্তী, পথিকুৎ। পরিমল মজুমদার, শিল্পায়ন। অরুণ বন্য্যো- 

পাধ্যয়। উায় সংঘ। বলাই চট্টোপাধ্যায়, প্রান্তিক। ন্ুবোধ বন্দোপাধ্যায় 

নষ্টপীড় ইন্ছা। নিমাইটাদ পাল, সবুজ সংঘ। চন্্রশেখর বন্দোপাধ্যায়, 
সুব-সন্প্রদায়। অভিজিৎ বন্দে]াপাধ্যায়, সান্ধা মজলিস। আর, কে, চক্রবর্তী, 
ইঞ্জিত। পুলক বন্যোপাধার, প্রগতি সংঘ। অশোক দে, তরুণ সংঘ। 
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'অভিনয় পুরক্কার বিতরণ ও গুণীজন 

সম্বর্ধন। অনুষ্ঠান 

আডড়ঘ্বরের ঘনঘটা নয়, আতস্তবিকতা স্ষিগ্ধ পরিবেশে বাংলার নাটাকর্মী 
ও নাট|মোদীদের সাগ্রঠ উপস্থিতিতে “অভিনয় পুরস্কার? বিতরণ ও গুণীঞ্জন 

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হলো গত ২৬ আনুষ্যরী সকালে মুক্ত অঞ্জন বঙ্জালয়ে। 

সমবেত কে “এসে! মুক্ত ঝর অন্বক্কাবের এই দ্বার গেয়ে অনুষ্ঠানের স্থচন 
করলেন গণনাটা টুসক্রার সন্ত শিল্পীরা । বিশ্বঙ্জনতার সংগ্রাণী শিল্পী পল 

রোবসনের স্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করার 

পর 'অভিনয়' সম্পাদক সমাগত অতিথিবৃন্দ ও নাট্যকমদের ন্বাগত জানান। 
অনুষ্ঠান সভাপতি রূপে বরণ কর! হয় কানু বন্দ্যেপাধাক্কে, কৃষ্ণ ধর এবং 

প্তীপতি চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করেন । পুম্প-চম্দনে 

সম্বর্ধনা জানান হলো লোকনাট।গুর ব্রঞ্জেন্্র কুমার দে, অমরেন্দ্র-জীবনীকার 
হরীজ্নাথ দত, নাট/গবেষক শঙ্কর ভট্টাচার্য ও শিশির বন্ুকে। 

সম্বক্ষিতজনদের পরিচিত দান গ্রসঙ্গে নাট্যকার কৃষ্ণ ধর বলেনঃ 

সমাজ বাস্তবতাকে দেশের অগণিত মানুষের কাছে তুলে ধরার প্রচেষ্টার পালা- 

সম্রাট ব্রজেজ্্কুমার দে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। যাত্রার উত্তরণে 

সঠিক ও অগ্রণী ভূমিক! সনিষ্ঠভাবে পালন করে যুগাস্তকারী পরিবর্তন এনেছেন, 
নবযুগের সুচনা করেছেন, ঘে যুগ আগামী দিনে তারই নামে পরিচিত হবে। 
হরীন্দরনাথ দত্তেও বহুবিধ কর্মধারা সম্পর্কে আলোচন! করে তিনি মন্তবা করেন, 
পরিণত বয়সেও সংস্কৃতিলোকের সঙ্গে তার যে নিবিড় মগ, তা তরুণদের 

কাছে আরো 1০৮০1৬০)৩% দাবী করার প্রেরখ। দেয় আমাদের। বাংলা 

নাটকের সঠিক ইতিহাস রচনার উদ্দেস্টে শঙ্কর ভট্টাচার্য ও শিশির বন্গুর 
আস্তরিক প্রয়াসংক তিনি অভিনন্দন জানিয়ে আগামী দিনে তাদের প্রচেষ্টার 

সাধিক সাফল্য কামনা "করেন । প্রসঙ্গতঃ তিনি মন্তরা করেন ঃ শিল্প সংস্কৃতির 

মুখপত্র হিসেবে আজকের অনুষ্ঠ।নের আয়োজক সংস্থার ভূমিকা আগামী দ্বিনের 

সংস্কৃতিক কর্মীদের কাছে পথনির্দেশ হয়ে গ্কবে। 'অভিনর' পুরস্কারের 
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কথ! উল্লেখ করে তিনি বঙ্গেণ, গ্রপ থিষ্বেটারের কমদের প্রতি যধোচিত 
মর্ধাম! দিতে “সমাজ'-এর যখন বেদনাদায়ক ইতত্তা, ত্বখন *অভিনয়*-এর 

এই শুভগ্রচেক্টাকে আমর অকু সাধুবা্ ন। জানিয়ে পারিন]। 
পণ্ডপতি চট্োপাধ্যায়ও শ্রীধরের বেদনার রেশ টেনে বলেন : এই সমস্ত 

পিল্পী-গবেষকদের কাজ সহজতর করার কোনও প্রয়স আমাদের সমাজে দেখছি 

না। জানিনা, কবে এরা অন্নচিস্তার বাস্ততার বাইরে*এসে এ ধরণের সংস্কৃতি- 

মূলক কর্ষে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন। গ্রসঙ্গক্রমে তিনি এককালে 
অপাংক্ের যাজ্র।র বর্তমান রূপ ও হ্বীকৃতিতে সম্ভোষ প্রকাশ কবেন। 

“অভিনয়* সম্পাদক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বর্ধনাপত্রগুলি পাঠ কবার 

পর সেগুলি ব্রজেন্্রকুমার দে, হুরীন্দ্রনাথ দত্ত, শঙ্কর ভট্টাচাধ ও শিশির বন্ুর 

হাতে তুলে দেন সভাপতি কানু বন্দোপাধ্যায় । সম্বর্ধনা উত্তরে লোকন।টা- 

গুরু ব্রজেন্দ্রকুষার দে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন £ যার।জগতের কিছু শিল্পী দের 
সম্রাটের মাথায় তাজ পরিয়ে সন্বদ্ধিত করেছেন কয়েকদিন ম্মাগে। নাটা- 

কমণদের মুখপত্র 'অন্ডিণয়* সেই তাজের উপ আজ কোহিনৃও বসিয়ে আমাকে 

এক অভাবনীয় জন্মানে ভূষিত করেছেন । জীবন সায়াহে প্রাপ্ত ৫ সম্মানের 
মর্যাদা রক্ষা করতে আমি আগামী জন্বে্ট এই বাংলার মাটিতেই দরিদ্র পালা- 

ক|ররূপে জন্মগ্রহণ করতে চাই ! নিজেব সম্পর্কে তিনি বলেন £ আমি শিক্ষকতা 

ও পালাকারের ঘৈত ভূমিকায় নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে চট্ট! করেছি-_আঙ্জও 
করছি। 

হরীজ্ন।থ দত্ত অতীত দিনের স্মতিচাবণ কবে বলেন: সেকালের অভি- 

নেতৃরা কি নিদারুণ ত্যাগ স্বীকার করে বাংল। মঞ্চকে তিল তিল করে তিলো তমা 

করেছেন তা ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াতে হয় ' আজকের তরুণ নাটাকর্মীরা 

তাদের অবদানের যথাধথ দ্বীকৃতি দিয়ে তাদের কর্মধারা সম্পর্কে আলোচনা 

করতে আগ্রহী জেনে তিনি আনন্দপ্রকশ করেন। নিজের সম্পর্কে তিনি 

বলেন : বাংলার মঞ্চের প্রতি ভালবাসাই তাঁকে ইতিহাস রচনায় প্রেরণা দিয়েছে, 

বাক্তিগত কোনও উচ্চাশ। অথব! অর্থলালস। নয়। 

শিশির বন্থ নাটাগবেষকদের বিজ্িল্প অন্দুবিধার উল্লেখ করে তীব্র ক্ষোভের 

সঙ্গে ধলেদ £ এদেশে কায়েমী স্বার্থের কাছে দাসধত লিখে না দিলে স্বীকৃতি 
পাওয়া ভূফর। ক্সিভিনয়'-এর প্রতি তর দুর্বলতার উল্লেখ করে তিনি বলেন 
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তর ধারাবাহিক রচনা “বিলুপ্ত নাটাশালা' প্রকাশ করে "অভিনয় তাকে নাট্য- 
কর্মীদের কাছে পরিচিত করেছে। 

শঙ্কর ভট্টাচার্য স্বল্প বন্তব পূর্বস্থরীদের প্রতি শ্রদ্ধ৷ নিবেদন করে তাদের 

স্থৃতি অমলিন রাখার উদ্দেশে আগামী দিনে সঠিক ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতি 
দেন । 

সভাপতি শ্রীবন্দোপাধ্াার এরপর ১৯৭৫-এ অপেশাদার মঞ্চে উল্লেখযোগ্য 

কৃতিত্বের জন্ত “অভিনয় পুবস্কার' বিতরণঞ্করেন। পুবস্কার পেলেন £ চেতনা, 

পদ্কজ মুন্সী, নবেন্দু গুপ্ত, বেলা! সরকার, কৌশিক সার্নাল, ছথান্দি (হাওড়া), 
মনোবঞ্জীন ঘড় ও দীপক সেন। পুরস্ক।র প্রার্চদের দর্শকরা বিপুল করতালিতে 
অঙিনন্দিত কবেন। সতাপতিব ভাষণে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যান্ম বলেন £ অতীতকে 

অবজ্ঞা করে অথবা তাকে অবলুপ্তির অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে বর্তমানের সঠিক 

মুল্যায়ন কখনই সম্ভব নয়__-এই সতাট৷ “অভিনয় ভাঁয়ারা' উপলব্ধি করেছেন। 
তাদেব এই শ্বচ্ছ দৃষ্টিভঙীই আমাকে “অভিনয়'-এর ভবিষ্যত সম্পর্কে আরও 

আশীম্বিত কবেছে। এদের প্রচেষ্টায় কোনও খাদ নেই। আঞ্জকের অনুষ্ঠানে 

এসে, বিশেষ কবে শ্রদ্ধেয় ব্রজেনবাবু এবং হ্রীন্দ্রনাথ দত্তের সম্বর্ধন। সভান্ব 

সম্ভাপতির আন গ্রহণ করে আমি গৌরবান্বিত বোধ করছি। 
অনুষ্ঠটনের প্রথম পর্যায়ের সমাঞ্চিতে ঘ্বান্দিক হোওড়1) পরিবেশন করে 

অচিস্তাকুমার চৌধুরী রচিত ও নির্দেশিত “বিষগ্ন মধ্যাহ্ন” । ১৯৭৫-এর মফঃদ্বল 
বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার প্রাপ্ত এই নাটকটি দর্শকদের মন্ত্মৃষ্ধ করে 

রাখে। ৰা 

অনুষ্ঠানের সাবিক সাফল্যের জন্য ধার! সর্বপ্রকারে সাহাধা করেছেন 

তদের কাছে আমর! কৃতজ্ঞ। তাদের সকলের নাম সীমিত পরিসরে উল্লেখ 

করা সম্ভব না হলেও কান বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, পণ্তপতি চট্টোপাধ্যায়, 

এব্রজেন্্র কুমার দে, হরীন্দ্রনাথ দত, শঙ্কর ওট্রাছার্ধ, শিশির বনুর সঙ্গে তড়িৎ 

চৌধুরী (বূপদক্ষ), গণনাট্য (ইসক্রা শাখা), প্রলয় শুর, স্বান্বিচ, মৃক্ত অঙ্গন 
রজালয়, একটি দল, তরুণ দে, রখীশ সাহা, কম! চট্টোপাধ্যায়, আইভি ও ডালিয়। 

সাহার নাম অবস্তই উল্লেখ্য। 
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অবেক্ষণ ॥ শরৎচন্দ্রের “অভাগীর হ্বর্গ” আমাদের গ্রামা-সংস্কার ও লজ্জাকর 
জাতিতেদ প্রথার এক জলস্ত সাক্ষী হয়ে আষ্টে। এই অমর ছোটগল্পটি নান! 

নাটাগোঠী নাটমঞ্চে তুলে ধবেছে- শরৎ-শতবর্ষ-পৃ্তির শ্রদ্ধার্ঘ্য শ্বরূপ একান্ক বা 

পূর্ণজরপে ৷ 'অবেক্ষণ” গোষ্ঠীর পুর্ণ জ-প্রযোজনায় নাটারপ ও নির্দেশনার 
রুতিত্বে ছিলেন মানবেন্দ্র গোন্বামীঃ বঙ্গিষ্ঠ গণনাট্যকম। এই সত্তরের দশকেও 

জাতিভেদ-বিছেষের 0৪080০7, যখন সমানে চলেছে, তখন শোধিত অভাগীর 
্ব্গান্ধতা ও অত্যাচাবিত কাঙালীর অসহায়তার মাঝে যুগাচিত প্রতিবাদ- 
প্রতিবোধ স্পার দর্পটিকে মিশিয়ে দিতে পারলে পুরাতন কাহিনীর নবীন 
ভাষ্যকার হিসেবে নাটাকারের একটা বাড়তি মর্ধাদ। প্রাপা হতো।। কিন্ত 

অভ্াগীব আগুন পাবার অন্সিলাষটিকে বারংবার শুনিয়ে পাটকের মূল শ্ুবটিকে 
অতীতেই আবদ্ধ রেখেছেন তিনি। তাই লাঙল যার, জমি তার'__ এর 

বিদ্রো-চেতনার যুগে অতি )দহজেই রসিক-কাঙালীর গাছের অধিকাবটা 
হারিয়ে গেলো । 

নাটকে আলোর চমক দর্শকের হাততালি কেডেছে। জমিদার গৃহিণীব 

সবর্গারোহণ দৃশ্টি বা মৃত্পথযাত্রী মায়ের ওষুধ আনতে কাঙালীব ছোটবার 

দৃ্ঠটি ভোলবার নয়। শ্রীপতি দ্রাসেব শব্দপ্রক্ষেপণ ক্রটিমুক্ত ছিলে! ন1। 

মুকুলেশ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনা কিশলয় সেন ও দিলীপ ব্যানাজ্ুর 
কঠযোগে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলো । সন্তোষ দেবনাথের কাঙালীচরণ ও 
সব্তি। রাহার অভাগী ন্মরণীয় চরিত্র-স্থট্টি। তবে আলোর সহায়তায় ষে 

দৃষ্টিনন্দন দৌড় দৃশ্টের গঠন, আলোকের বাইবে এসে কাঙালী শ্বাস-ক্লান্তির মধো 
দিয়ে তার শ্রমের রেশটা ধরে রাখতে পারেনি । এছাড়া "অমিয় মজুমদার, 

সীমা বস্তু, নুনীল মুখাজ ও স্বদেশ বন্দোাপধা।য়ও ভালো অভিনয় কবেছেন' 
রূপদক্ষ ॥ শরৎ-শতব।খিকীর বিশেষ “রূপদক্ষ' প্রযোজনাও “অভাগীর স্বর্গ ?। 
এখানে সত্যেন চৌধুরীর নাটারুপে অভাগীর ত্বর্গারোহণের আকাঙ্ষাটি বাঞ্চিত 
তীত্রতার সন্ধে অঙ্কিত না”হওয়ায় শিশু-শিল্লীটির বলিষ্টত। সত্বেও কাষ্টা হরণে 
কাঙালীর বার্থতার জ্বালাট। বিশ্বাসযেগা হয়ে উঠতে পারে না। অভার্গী- 
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ভূমিকাব শিল্পীর ক্ঠটিও বড়ো কমঞ্জোরী। তবে অভিনয়-আদি আঙ্গিকে এ 
নাটকে দক্ষতার স্পর্শ আছে। পরবর্তা কোনো সুযোগে নির্দেশক তড়িৎ 

চৌধুরী, অভিনেতা ঘলর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলো- 
চনায় আগ্রহী রইলাম । 

শৌভনিক॥ মুক্ত অঙ্গন বঙ্গালয়ের নিঙ্গদ্ব সংস্থা 'শৌভনিক' সুযোগের প্রচ 
সত্বেও সম্তায় কিস্তি মাৎ করার লোভি ছাড়তে না-রাজ। তাই নির্মল হাসির 

“ছুটির ধাদে'র সুত্র ধরে আবাব সমবেশ বন্থুর নাম-চমক বাবহার কবলে! 
বি, টি, রোডের ধারে, অঞ্চায়নের মারফৎ। বস্তী-জীবনের কেচ্ছা ও বাউডুলে- 

পনার পাশাপাশি বাড়ীওয়ালা৷ ও বিরিজমোহুনের মামুলী লড়াই মার্ক। এমন 

একটা নাটকের জন্য নাট/কাব-শির্দেশক অসিত ঘোষের পক্ষে অন্ত্ের গল্প- 

অবলম্বনের প্রয়োজন ছিলো বলে মনে করিনা! গ্রযোজন। ক্ষেত্রে আলোর 

কিছু ভালে কাজ আছে, মঞ্চটও দ।বী যতো, দিলীপ রায়ের সঙ্গীত পরিচালনা, 

বৈছানাথ গাছুলীর নৃতা-পরিচালনায়ও নৈপুণ্য কম নয়। কিন্তন্তায়-অগ্।য়ের 

সংঘর্ষের একট] ভূমিকা তৈরী করে নিয়ে এ কাহিনী অপরুচির প্রশ্রয়েই 'ঝীঁক 
দেপায়। তবু নাটকটার শেষ দৃশ্ট পর্ধপ্ত বসে খাকতে হয়- প্রদীপ ভট্টাচার্য, 

নির্মল কংসবণিক, কাশীনাথ হালদার, শক্তিদাস ঠাকুরঃ বিমলেন্দু মজুমদার, 

অমল ঘুপাজ্জঁ, আলপন] সেনগুপ্তা, কমল। ব্যানাজাঁ, সোনালী দাস, এবং বুলবুল 
চৌধুরীর আস্তরিকতা৷ মাথা অভিনয় গুণে। সম্প্রতি যাত্রা জগতের সঙ্গে যুক্ত 
কৃষ্ণ কুণ্র এলোমেলো ভাষাভঙ্গী অবস্থ কম বিরক্তিকর ছিলে লা। শৌঙনিকের 

বয়স কম হুলোনা। এখনও যদ্দি এব! সিরিয়াস নাটাচর্চ1র কথা এড়িয়ে যান, 

তবে শনিশ্রবি ছুটির দিনের নতুন ভাগীদাব তপন থিয়েটার তাদের বিপধয় বাড়িয়ে 

তুলবে তাদের এতোগুলি দক্ষ শিল্পী-কলাকৃশলী-নাট্যকার থাক সত্বেও। 
কাটুন থিয়েটার ॥ এদের নবতষ প্রযোজনা “কাঠ-ঠোকরা” 'লুশ্মুনের 

গল্পা-খা।ত বীরেন চক্রবর্তীর এ নাটকটি কাঠেব কারিগরদের ভাও চুর-বিপ্রে!হের 
যে সংকেত-চিন্ত্র তুলে ধরতে চায়, তা! পারিপান্বিকতার বিরূপ আলোতে বুঝি 
স্পষ্ট স।বলীল চেহারা নিতে পিছপা থেকেছে- প্রান্ছশ। নির্দেশক কমল ঘোষ- 

দন্ডিদার ও তার বলিঠ স্ী-সহযোগীরা তথা নাট্যকার প্রযোজনাটিকে দর্শকের 
কাছে আরও সহ্জগ্রাহ করে তুলবেন _-এই প্রতাশ। নিয়ে অপেক্ষায় রইলাম। 

সব/সাচী॥ শরৎ-্মরণে 'সব)সাচী (নর্থ) স্বাধীনতা-প্রসঙ্গে কথা শিল্পীর একটি 
সুন্দর উদ্ধৃতি প্রচার করেছে £ পশ্থাধীনতা গুধু কেবল একটা নাম মাত্রই নয়। 
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দাতার দক্ষিণ হত্যের দানেই তে। একে ভিক্ষার মতো পাওয়া! যায় না-এর মুল্য 

দিতে হয়। *..* কিন্তু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেন--”/6 /81778 6০ 8৫15৩ 
080 0072196, 10 211 061001005 08 10৬1 10)2101) 055 ৬111 €/5৩ 

৪৮. _ অন্তত! যাহোক, সবাসাচী প্রযোজিত 'বিজয়া' নাটকটিও দর্শকদের 
আনন্দ দবিয্বেছে। পরিচালক শড়ু মুখাজাঁর রাসবিহারী, চন্দন দাশগুপ্ডের পরেশ, 

শিবশঙ্কর ঘোষালের দয়াল বেশ স্ব্ছন্দ । কৃষ্ণ! চৌধুরী, সতী দাশগুণু, কমলা 

মুখাজ, বাণীকুষার সেন, গোবিন্দ চৌধুরী, নন্দছুলাল ঘোষ, সুনীল মুখার্জী, 
পঞ্চানন সাউ, বিপদ ভঞ্জন ঘোষ, বিশ্বনাথ দাশগধ,। অশোক চ্যাটাজ, ত্রেজ 

নাথ উপাধ্যায় প্রমুখের প্রযসও আন্তরিক । 

শৌভিক সাঃ চক্র॥ “শৌভিক সাংস্কৃতিক চক্র' ও 'এইক্তান গোর্ঠী, একই 
সন্ধার আগে-পরে মঞ্চস্থ করলো যথাক্রমে "ম্মাক্র' ও 'ননাল।ল'। প্রথমোক্ত 

নাটকটিই অভিনয় ও প্রয়োগে উল্লেখা' বিশেষ কষে নট-নাট)কার-নির্দেশক 

গৌতম মুখাজর্খ ভণ্ড শিল্পীর প্রতিষ্ঠা-প্রতপত্তি-কুকুরবুত্তব এক ছুঃসাহসী ছবি 

একেছেন--দক্ষ অভিনয়ে । সঙ্গে স্গ সামাঞ্জিক কাঠামো ও তার বিদ্রোহী 

পরিবারগুলির আত্ম-তআগের সংগ্রামের আভাসটাও পাওয়া গেছে। কিন্তু 
প্রতারণার আক্র হিসেবে শ্রমিকের বাকি পতাকাটির নিদ্িচার ব্যবহারে নাট্য- 

কারের সামাজিক নির্বদ্ধিতার আক্রটাই যে খসে পড়েছে । বস্তির মাথায় শ্বেত 

পাথরে 'স্বরধাম” লিখলেই যেমন বস্ত শ্বগাঁয় সৌন্দর্যে ভূষিত হয় না, তেমনি এ 
পতাকা-ব্যবহারকারী মাত্রেই ষে পতাকা-বিধূত বৈপ্লবিক আদর্শের অনুগামী 

হতে পারে না,--এ কথাটা ভুলে গিয়ে শ্রীমুখা হিজি-বিজি অনেক কিছুর সে 
এই বৈপ্লবিক আদর্শেরও লাগার করে বসেছেন, তার প্রতি মানুষের অনাস্থা! 

ও হতাশ! জাগাতে চেয়েছেন ! 

পরিচায়ক ॥ এবা সম্প্রতি রাধারমণ ঘোষের “হয়তো নয়তে।' মধস্থ কবলেন। 

শোষণ মৃখর শাসক কুল যে পু'জিবাদ নামক দৈতোবই আত্মঙ্গ, একটা পবিহাস- 

মূলক ম্মাঞ্জকে সেই কথাটাই তুলে ধরেছে এ পূর্ণ(ঙ্গ নাটক। শোধিতের মিলিত 

সংগ্রামে পু*জিবাদের উচ্ছেদের কথাও এতে স্থান পেয়েছে। নট-নির্দেশক 

মহাবীর মুখোপধ্যায়, কলাকুশলী নারায়ণ ঘোষাল, শৈলেশ্বর দাস, স্বপন মুখো- 

পাধ্যার, রমল মুখোপাধ্যায় এবং অভিনয়-শিল্পী দীপক দত্ত, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, 

স্বপন দে. ললিত রক্ষিত, অরবিন্দ যা'ঝি, বতন বিশ্বাস এবং শ্রামলেন্দু বিশ্বালের 

আগ্রহ-আস্তরিকতাপ্ধ নাটকের সুপ পরিহাসের অংশগুলিও উপভোগা হয়ে 
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উঠেছিলো! । ক্ষেয্সুবিশেষে অবস্ত গতি ছিলো কম, আর কারো-কারে! কণ্ছথরে, 
চলা-ফেরায় কিছুট। আড়ষ্টতাও ছিলো। 

দৃষ্টিকোণ ॥ এ সমাজে বড়ো! হবার অসংখ্য ফিকির, তাই বড়োদ্দের আশীবাণী 

নিয়ে যাত্রা কর! সবসময় নিরাপদ হয় না-_ দৃষ্টিকোণ এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলো 
না। নইলে এবারের 'রবীন্ত পুরস্কারজর়ী' ফৌজদারী মামলার আসামী যে ব্যক্তি, 

তারই এই ভুলবাকোর অভিনন্দন সে কুড়োতো নাঃ পদৃষ্িকোণশএর বাধিক 
উৎসবের সঙ্গে শবৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী যুক্ত হয়ে এবারের অনুষ্ঠান বিশেষ 
তাৎপ্যপুর্ণ মনে হওয়। শ্বাভাবিক » তবে তাদের শরৎ্গ্রণ।ম “চন্দ্রনাথ এবং 

বাধিক্কী উৎসবের নৃতা-নাট্য *লোপামুদ্রাঁ শিল্পের আশীর্বাদ পেয়েছিলো-_- 

নটস্নির্দেশ্গক বিমলা রগ্রীন বন্দোপাধ্যায়, তাপস মুখাজা, গ্রুদীপ সেনগুঞ্, বিনয়, 

সর্বাধিকারী, কমলেশ মুখাজঠ, দীপক্কর চক্রবর্তা, নমিতা দাস, সবিত! রাহা, 
মগ্ুন্রী বানাজর্, এবং দিপালী রান্ন, গায়ত্রী মিশ্র, সীতানাথ মজুমদার, তরুণ 

বায়, দীনেশচন্দ্র চন্দ, গোপাল রায়, সাত্বনা পাল, শ্তুভ্র! চক্রবতাঁ প্রভৃতির 

নিষ্টা-নৈপুণ্যে। 

সায়ক॥ এদের দ্বিতীয় প্রযোজন! 'ল্যাম্পপোষ্ট, তার গ্রথম গ্রযোজন। 'অভি- 
শঞ্ত।'র তুলনায় আরও চেতনা-ভাম্বর ৷ শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের নিক্কিয়- 

তাকে আঘাতে আঘাতে সদর্থক এঁকে পৌছে দেবার দাত্বিত্বে স্বস্থতা ও 

সংগ্রথমের বিবেকরূপী লাযাম্পপোষ্টই যে সেচ্চার হয়ে উঠেছে। তবে গান, 

ও অপঘটনের সাক্ষী-স্ুত্রধার--বেশী ল্যাম্পপোষ্টের বক্তৃত।৷ আরও কমাতে 

পারলেই নাটাগুণ বেড়ে যেতে পারতো । গল্পকার নুশান্ত বন্দেযাপাধ্যায় ও 

ন/টককার-নিয়ামক শিশির বসু কিন্তু জন-অরণে।র গ্র/নিটাকেই প্রশ্রয় দিলেন 

বেশী করে, মিলিত মানুষের অরণাভেদী দর্প সে তুলনার প্রায় স্থানই পেলোনা 

নাটকে। সুন্দর নায়িকা-চরিত্রটি যার ওপব ভরস। কবে উায়ের পথের সন্ধান 

কবতে চাইলো, আত্মকেন্দ্রিকতার বাইরে তারও, কোনে প্রচেষ্টা দেখানো 

হলো! না; তাই তার অপম্ৃত্যুটা অতো সহজ হুতে পারলো! । তবু সায়ক- 

শিল্পীদের বঙ্গিষ্ঠ টামওয়র্ক এবং মেধনাদ ভট্টাচার্যের মঞ্চ, রতীন চক্রবর্তীর দ্র, 

গোপাল দাসের আলো, শীপতি দাসের শব্দ-গ্রক্ষেপ ও বৈচ্যনাথ দাসের বূপসজ্জা 

প্রযোক্জনাটিকে রসমগ্ডিত ঝরে তুলেছিলো। 
ক্যালকাটা! ইউজিক আর্ট থিয়েটার ॥ মঞ্চস্থ করলো রাধারমণ ঘোষের 

'শতান্দীর পদাবলী । অভিনেতা কগ্যা৭ অধিকারীর নির্দেশনা, পি্টু বন্ধুর 
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আলেঃ, মণ্টু বসের মঞ্চ, হ্বপন মুখজাঁর সঙ্গীত, হুষীপ সেও, স্তামাদস 
ব্যানাজর আবহ সঙ্গীত, রত্ব। সেনগুপধ্াব ক&, আর জয়ন্ত সেনগুধা, নবেল্দু 

দাশগপু, প্রবীর ব্যানাজাঁ, অশোক নন্দী, পাপিয়া! চাটাজাঁ, পারুল বিশ্বাস 

প্রভৃতির অভিনয় শতাব্দীর পদ্দাবলীকে ছন্দিত করে তুলেছিলে!। 

লাইজলাইট॥ ২ এপ্রিল ঘরোয়া পরিবেশে লাইমলাইট-এর প্রথম বাধিক 

প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হুল। মিতা চক্রবতী র'$ত্বোখনী সঙ্গীতের পর সমাপ্তি 

সঞ্জয় দাস মজল প্রদীপ জালিয়ে সংস্থার অগ্রগতি ও স্থায়িত্ব কামনা করেন। 

সম্পাদকের গ্রভিবেদনে ননীগোপাল বন্দধাপাধার বিগত বৎলরেব কার্য বিবরণী 

পেশ করেন । তিনি ছোট ছোট নাট্যসংস্থার আধিক সংকট ও নাটক গ্রযো- 

জনার বিভির অন্বিধার দিক উল্লেখ করেন। নাট্যকার ও পরিচালক অঙ্জিত 

সান্যাল সংস্থার অগ্রগতিতে সকলের সহযোগিতা কামন! কবে বলেন এই সংস্থা 

নাটা প্রযোজনার ক্ষেত্রে সর্বদাই সুস্থ রুচি, বলিষ্ঠ বক্তব্য ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভ্গীর 
দিকে লক্ষ্য রাথবে। সংস্থার সাফলা কামনা করে বক্তবা রাখেন শ্রীমতী শংকরী 

গোম্বামী; ও এস আর ঝাওয়াড়। কবিতা আবৃত্তি ও গানে স্ধংশ নেন, 

চিহ্ন গোত্বামী, ্ুতপা ভ্রাচাধ্য, শ্তঃমল দাস, রখুবীর ভ্টাচারধা ও মঙগলময় 

ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালন! করেন দ্রীপক সেনগুপ্ত । উল্লেখ কণা যেতে 

পারে সংস্থার সাম্প্রতিক প্রযোজন৷ ধ্বস” দর্শক-সমালোচকদের অকু প্রশংসা 

লাভ করেছে। 

লোকরঞ্জনী ॥ নবগঠিত সংস্থ(টি অবন মহলে 'বাল্সুকী প্রতিভা, নৃতানাটের 

প্রযেজন। মারফৎ আত্মপ্রকাশ করল। অমল মজুমদারের পবিচালনায় উন্নিলা 

বাদ, অরুণ মুখোপাধ্যায় ও শশাঙ্ক রায় উল্লেখযোগা অভিনয় কৃতিত্বের পরিচয় 

দেন। 

নটচন্তু ॥ বয়েজ ওন হলে নটচক্র প্রযোজনা করে রাধারমণ ঘোষের ছুটি 

নাটক-_-ইতিহাস কাদে ও অথ স্বর্গ বিচিন্ত্া। নাটক দুটির পরিচালনার দায়িতু 

পালন করবেন যথাক্রমে সুশান্ত ঘোষ ও মলয় ভট্টাার্খ। বিভিন্ন চরিজে রূপদান 

করেন £ জুশাস্ত ঘোষ, বিশ্বনাথ সেন, তুষার দত্ত, শ্তামল পাল, সন্দীপ সেন, 

কুমকুষ চৌধুবী, মলয় ভষ্টাচাধ, প্রবীর বোস, তারক সেনগুপ্ত, শিশিব নাগ, 
অশে।ক গপু প্রমূখ । 

রদ্ধল।& গ্রতিভামন্ী অভিনেত্রী মলিনা দেবীর আকাদেমী পুবস্কার ল।ত 

উপলক্ষে র্ধনার কতৃপিক্ষ, 'নট-ন্টী'-র শিল্পী ও কশাকুশনীবৃন্দ তকে স্ঘর্ধব1 
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জানালেন ৬ ফেব্রুয়।রী জন্ধার়। অগুষ্ঠান প্রারত্তে পরিচালক গনেশ 

মুখোপাধায় বলেন; নাট্য(ধিরাজ্জী মলিন দেবী রঙ্গভূমিকে ভালবেসে, কলঙ্ককে 
কের ছার করে, শারীরিক অন্ুস্থতাকে উপেক্ষ/ করে এখনও অভিনয় করে 

চলেছেন অমিতবিক্রমে । মমতা বন্দযোপাধার চন্দন-পুষ্প মাল্যে শ্রীমতী মলিনা 

দ্বেবীকে বরণ করেন ও গনেশ শর্মা তার হাতে একটি শীতবস্ত্র তুলে দেন শ্রদ্ধায় 
নিদর্শন ন্বর়ূপ। গৌতম লাহিড়ী সন্বর্ধন! লিপি পাঠ করার পর সন্তোষ দত 
শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ঝরেন। সম্বর্ধণার উত্তরে মলিন! দেবী বলেন তিনি আটর্বন্থর 

বয়স থেকে আজ ৫০ বনধর অভিনয় করে চলেছেন । ৩০ বছর পর আবার 

তিনি পেশাদার মঞ্চে ফিরে এসেছেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্বত এই 

মঞ্চেই অভিনয় করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 

রঙজনা'র 'নটনটী' নাটকের শততম অভিনয় স্মারক উৎসব ৪51 মে 

উদযাপিত হলো। পেশাদার মঞ্চগুলি অপসংস্কৃতি প্রচারে যেন্তন্ধারজনক 

ভূমিক! নিয়েছে তার বিপ্রতীপে 'নট-নটা, গ্রযে।জন। কয়ে রজন। কতৃপক্ষ দর্শক 

ও নাট)কমীঁদের মনোবল দৃঢ় করেছেন। ন্বাবতই তীরের এই প্রচেষ্টা বিপর্যপ্ত 

করার জন্য স্বর্থাম্বেধী মহল সচেষ্ট কোনও একটি সংস্থা রঙ্গনা থেকে বিদায় 

নেওয়ার পর নট-ন্টী* অভিনয়কালে সাময়িক হলেও প্রায় নিয়মিত ভাবে রঙ্গনা 

মঞ্চের বৈছাতিক সংষোগ বিচ্ছিন্ন করার ঘটন। ঘটেছে। মে মাসের তৃতীয় 

সপ্ত।হে একরাত্রে জলস্ত নারকেল দড়ির গুচ্ছের সাহাযো মঞ্চে অগুন ধরানোর 

চেষ্টা রঙগনার কমা ও কলাকুশলীদের তৎপরতায় ব্যর্থ হয় । 

ইউনিভাপিটি ইনস্টিটিউট ॥ ব্ছ এঁতিহাসিক ঘটনার নীরব. সাক্ষী 
ইনস্টিটিউট মঞ্চটি ১১ ফেব্রুয়।রী ভোর পাতে অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বত্ত হয়। ছূর্ঘটনার 

কারণ সম্পর্কে আঙ্জগও কোনও সিন্ধাস্তে পৌঁছতে পারেনি কলকাতার পুলিশ 
বিভাগ। উল্লেখ কর যেতে পারে, ১৯৭২ সঁলের ৭ ডিসেম্বর বাংল! সখোরণ 

রজমঞ্জের শতবাধিকী অনুষ্ঠানের আয়ে।জন এই মঞ্চেই করা হয়। সেদিন 

আভনীত হয় উপেন্দ্রনাথ দাসের “নুরের বিনোদিনী” ।  উদ্যোক্ত। ছিলেন 

পশ্চিম বঙ্গ নাট] উন্নয়ন সমিতি” । বিষিল্ন তরফ থেকে মঞ্চটির পুননির্মণের 

দাবী জানান হয়েছে। 

নটভীর্থম ॥ রা মে সংস্থার নিজদ্ব গৃহে উনবিংশতম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত, 
হয়) সংস্থার পরলে।স্গত সহ-সভাপতি শৈলেন্দ্রনাথ ধায় ও শিলী সশাশ্ 

রবীন নুখেপাধ্ায়ের স্বতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা! নিবেদন করে অনুষ্ঠান পুরু হয়। 
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কন্া ব্যানার্জীর উদ্বোধন, সঙ্গীতের পর সাধনযন্ধু চট্টোপধা।য়, মিহির বন্দ্যো- 
পাধ্যান্্। রাধাকঞ্ণ নাথ ও পরেশ সেনগুপ্ত মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন । বিশেষ 

অতিথি মাধনলাল কুণ্ড, সংস্থার উন্নতিকল্লে বিভিন্ন প্রস্তাব রাখেন। সঙ্গীতা- 
মুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নন্দিতা বনু, অনিতা ভট্টাচার্য, অঞ্জলি দত্ত, প্রবীর দত্ত, 

অশোক রায়, অলিতা বন্গু। যন্ত্রসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন অজয় সিংহরায়, 

বিশ্বনাথ মণ্ডল, ভপন দাস। স্বপন পাল আবৃতি ক্টরেন। 

পারফরমেল্া গ্র,প॥ রিচার্ড শেক্ষনারের পরিচালনায় আমেবিকার 'পারফর- 

মেন্গ গ্রপ' অভিনব ভারতীর হলে নানা তলে 'এনভায়রন্মে্টাল বিয়েটারে'ব 
সঙ্গে পরিচিত হুতে দিল কলকাতার দর্শক্দের। অবলম্বন দ্বিলো৷ বের্টেণ্ট 

ব্রেধটের “মাদার কারেঞ্জ এগু হার চিলড্রেন নাটক । এ নাটকে ব্রেখট তার 

সুক্ষ বিঠোষণী দৃষ্টি দিরে দেখেছেন --যুদ্ধ কী সাংঘাতিক্ষ ভাবে মানুষের মনুযত 

বোধকে নিধন করে, তাকে স্বার্থপরতা নৃশংস ঘণন্জ পরিণত করে। এ বিশ্লে- 

যণায় তিনি এতো একপেশে হয়ে পড়েন যে. শোষণ ও পুঁজিবাদেব সমাজে 

শাস্তিটাও যে যুদ্ধেরই এক নির্মম পরিপৃবক-_-তা বিস্মৃত হতে হুয়। প্নাবীকে 

বারাজণ। এ সমাজ শাস্তির পবিবেশেই করে, তকণকে নান! অছিলায় ক্রুরতা ও 

চাটুবুতির পেশায় দীক্ষিত কর! হয়; শাস্তিংই যোগে । এই শ্মশানের শাস্তিতে 

মাতা-পু'জ্র সুগ্থ সম্পর্কেরও সন্ধান পায় ঝদাচিং। এই শীস্ত পরিবেশকে 

লোস্নীয় করে তুলতেই বুঝি এ সমাজের যুদ্ধায়ে। জন । 

তাছাড়া সব যুদ্ধই মনুত্যত্ব ধ্বংস করে কি? মানুষ ধম হলেও ট্রাালিন- 

গ্রাড রক্ষায় তার সন্তানদের ঘে জীবন-পণ প্রতিরোধ সংগ্রাম, তাতে তে মন্থয্যত 

বোধের উন্নযনই ঘটেছিলো ৷ যুদ্ধকে চিরতরে রুখে দেবার পন্থাও পরিষ্কার হয়ে 

গেছিঝৌ-_পৃথিবীর মানুষের কাছে। কিন্তু কোনো কিছুব সদর্থক দিকের 

বিশ্লেষণে ব্রেখট যথেষ্ট মাগ্রহ দেখান নি। তাই শেকনারকে বক্তবা-বিষয়ে 

অভিযুক্ত করার কিছু নেই। তার ফর্ম অবশ দর্শককে পর্যায়ক্রমে 11)৬০1৬৩ 

করেছে, ন11675৩ করেছে দৃঙ্থোর ফাকে দশক স্থান বদল কবেছে, মঞ্চ গেছে 

ছড়িয়ে ছিটিয়ে দর্শকের মাঝে -অভিনেতা-দর্শকের ভেদরেখা মুছে গেছে প্রায়শ। 

অভিনেতার সাজবালও হয়েছে দর্শকের চোখের সামনে । দড়া-দড়ি-ষ্টোর- 

আসধাব-বাদকবৃন্দ যেন 'নাটকেরই প্রয়োজনীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে_ এই 'পারি- 

যোঁগিক নাটাপন্থ।সর। তবে আলো ও অভিনয় বড্ড চড়া বরে বীধা--চোখ- 

কানে শেষ অবধি জ্লাস্তি লেমে আসে। তাইমাদার কারেজরূপী মিসেস 



আিনও 5৮৬৫ 

শেকনারের চোখ-মুখের পেশীগুলে! শেষ দ্রিকে নীরস যাস্ত্রিকতায় নড়াচড়া ঝরে! 

এমন আঙ্জিক-রীতি একাধিক নাটকে প্রযুক্ত হুলে প্রযোজনার ঢমকগুলিরও 
নবীনতা নিঃশেষিত হবে । আর এ্রীম্মের দেশে এতে শ্রমপাধা-অভিনয় 

শিল্পীদের আ.যুফ্ধালও খর্ব করতে বাধা । তাই শেকনার ও তর নিপুণ সহযোগী- 
দের অভিননন জানিয়েও এনভায়রন্মেপ্টাল থিয়েটারকে এদেশ গ্রহণ করবে ন1। 

ইজাসভা॥ দশমিক “ইন্দ্রসভার নাট ক -:810 81661 08176006158 

02610! অর্থাৎ নাটক নিয়ে খেলা, আতেলী খেলা। তবে নাটাকার 

তমোনাশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নটউ-নির্দেশিক বরুণ দশগুঞ্ চেতনার তমোনাশ 

প্রয়াসে একটা লিবিয়াস পোজ বঞ্জায় রাখতে চেয়েছেন সর্বদা । ওরা টুকুরে! 

টুকরো ভারত-ম।নসকে এক মহাভারতীয় মানল সরোবরে মিলিয়ে দিতে গ্রতাপী 

কিন্তু মনে মনে ভারতবর্ষকে ভেঙে রাখাটাই ঘে এক শিবিরের একমাস সাধন।--- 

তাকে রহস্যময় করে রেখেছেন নাটাকার ও নির্দেশক, একট? অস্প্ট-আড়ষ্ট 

চরিত্রের মাঝে । এ চরিত্রটি শিল্পী নীলান্র গুহর শক্তিমত্তাকে কষে লাগাম 

পরিয়ে দিয়েছে। সন্ত চৌধুবী কৃত পারী ফেরৎ জানার্লি্ট-কবি-দ্শনিক 
এবং শেষমেষ এক ভারতীয় স্কুল শিক্ষকের চরিক্রটিও অবাস্তবতার হাস্যকর। 

মানুষের কথা ঠিক মতো বলতে পারলে অন্তত পাঠকের অভাবে কাগজ 

মরে না--একথ!। নবীন নাট্যকারের জানার কথা নয়। তবে আ্ঞান-বিশ্বাসের 

সীমার মধ্যে ক্রিয়াকাগডকে আবদ্ধ রাখ! কিন্তু সততার প্রথম সর্ত। অভিনন্থে 

রুমা দাশগুঞ্, গৌর বিশ্বাস চমৎকার, সুনীল গাঙ্গুলী, সঞ্চিত। মুখাজখও মন্দ 
নয়। আলো-মধ্ শবব-সঙ্গীতের ব্যবহারে গ্রযোজনাটি একটা চুমক হরি 
করে বটে। 

পঞ্চশর (নর্থ)। মাণিক বন্দোপাধায়-অরুণ মুখোপাধ্যায় কৃত 'হারাণের 
নাতজামাই, এবং রাধারমণ ঘোষের হুইতে সাবধান" ছিলে। পঞ্চশর ( নর্থ এর 

ব্িষ্ঠ গ্রযোজন1। দলগত অভিনয়ের বিচারে শেষোক্ত নাটকটি দর্শকের 
কাছে প্রিষমতর হবে উঠেছিলো । পরিচালক প্রবীর দত্ত ছুটি নাটকেই অভিনয়- 

কুশলতার ছাপ রাখেন। অতঙ্গ মুখা্জা, অমিত নাগ, কলা!ণ ঘোষ, অলোক 
ভট্টাচার্য, স্খীর কর্মকার, সুমিত সিন্হা, গৌতম দত্ত, অমরনাথ দাস, শশীল 
সাধুখা, অত সুধা, মন্দির! দাস, এবং বীথিকা বিশ্বাসও বেশ সাবলীল 
অভিনয় করেন। দীনেন পাল, স্ামাপদ চৌধুরী, কল্যাণ ঘোষ, নীল সরকার, 
উৎসব মিত্র, জীবন চল্, বিশ্বনাথ বন্দু, বাশরী মিজ্জ ও গিলি বিশ্বাসের সহ- 
যোগ্িতাও উল্লেখষোগা । 



১৮৬৬৩ ৃ্ অভিনয় 

গ্রভীতি॥ এদের প্রযোজনা “নুবচন নিবাসনে (আবহৃল্লাহ আল মামুন) 
এবং মুক্তক ( রবীন্দ্র ভট্টাচার্য । দর্শক মনে এদের উজ্জল ভবিষ্যতের একটা ছাপ 
রাখতে পেরছে। এটা সম্ভব হয়েছে কৃষ্ণ বন্দে]াপাধ্যায়ের নির্দেশনা ও কুশীলব- 

কলাকুশলীদের নিষ্ঠাপুর্ণ অব্দানে। তাই আলোক সম্পাতের রবীন পাঠক, 
সঙ্গীতের নেপাল দ।স এবং প্রতি মিশ্র, প্রদীপ আধকারী, রণেন ভঞ্জ, ছারক দত্ত, 
শ্যামল বাগচী, শ্যামল মিজ্ত্ে, ঘবীপেন্ছু রুদ্র, জ্কুব্রত মজুমদার, দুরজিৎ কর, চন্দন 

রায় চৌধুৰী ও প্রকাশ ভষ্ট/চার্ধকে ম্মরণ করতে হয়। 

'্বাঙ্ডাবিক ॥ নাটাসংস্থাটির প্রয়োগকার রবি সেন মিহাইল সেবাস্তিয়ানের 

রুমানীয় নাটককে “কালের ভেগী'তে রূপান্তরিত করে শ্বদেশের কিছু চাপা কথাকে 

'সোচ্চার করে তৃলেছেন। পার্থ সেন ও সমীর রায়ের আলো, ইন্দ্রদীপ বন্দ্যো- 

পাধ্যায়ের সংগীত, এবং সমীর রায়, যতীন্দ্রনাথ দত্ত, দেবাশীপ সেন, পল্লব 

মুখাজাঁ, নূপেন সমাদ্দার, অশোক চৌধুবী, পার্থ সেনগুপ্চ, চন্দন লেন, পাঁচুগোপাল 

নন্দী, পার্থ সেন, শ্রীমতী বন্দ্যেপাধ্যায়, ঝস্তরী সেন, এষা বন্দোপাধ্যায় ও স্মভদ্রা 
সেনের অভিনয় "টপ নিউজ্জ'কে গ্াণম্পন্দনে বঙ্গীয় করে তুলেছিরীলা। এদের 

এ সাধু গ্রচেষ্টা অভিনন্দনযেগ্য। 

রূপনারায়ণপুর রি: সেন্টার ॥ মুক্ত অঙ্গনে এর! ছুটি চেতনা-ভাস্বর 

একাঙ্ক করে গেলেো। 'পাপেট-এর চরিজ্রগুলি নড়ে চড়ে, কথ বলে 

পুতুলেরই মতো। দর্শক একটা অপুর্ব মজা পায়। এরই মধ্যে আমরা ওদের 
শ্রেণী চরিত্র বুঝে ফেলি; অপহৃত একট! তরুণ পুতুলের পথে, প্রমিথিউস ও 
তিতুমীরের, দর্প-দাহ নিয়ে তরুণেরা মনুয্যত্বে উত্তীর্ণ হয়ঃ শোষক-গ্রতারক ও 
মধ্যবিত্ত জননেতার বণ স্তন্ধ করে দেয়। “অথ বাত কথা তাবং-বিশ্বের ব্যাস্্- 

বীরত্বের মুখে রিং মাষ্টারদের চাবুক-চাতুরি গুঁড়িয়ে দেবার উদ্দীপক কাহিনী 
শোনায় । তাই নট-নাটাক্টার নির্দেশক সুনীল দস, ও তাঁর বলিষ্ঠ সঙ্গী শিহির 

দবাসরায়, নুখীন মিশ্র, পুকুমার ঘোষ, নিমাই নাগ, সচ্চিদানন্দ দাস, তুর্গদ।স 
বাানাজরখ, অরুণ তপন বন্ধী, তরুণ চক্রবর্তী, অজু দেবনাথ, রতন দেব, 
আগ্লীষ দে, লক্ষীনারাপ্ণ মিশ্র, হারাধন বটব্যাল, কানাই ঘোষ, অশোক বঝাউরী, 
অসীম চাটা, দেবব্রত সাল্ভাল, সথর ব্যানাজা, নুগ্রতাত তালুকদার, আশীষ 

হাজর! প্রভৃতিকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাতে হয়। 

অভিযাজজী ॥ ছুটি একান্কের মধ্যে অভিযাত্রী একটি নাটা সংস্থা' নাটকটির 

ভাববস্তয় লঙ্গে অভিযাত্রী সভাদ্দের যর্দি একাতআতা গড়ে উঠে খাকে, তবে 



অভিনয় ১৮৬৭ 

স্বাধীন ধিয়েটর আন্দোলন সম্পর্কে নৈরাস্তের কোনে! কারণ আছে বলে 

আমরা মলে করি না। গ্রামের এই তরুণ নাটযকর্মারাও সমর মুখাজ-মন্মধ 

রায়ের মতো! অপংসংস্কৃতির পরিপোষক দাদাদের ঘা ছুড়ে মারতে উদ্যত 
হয়েছেন। শট-নাটাকার পরিচালক রতীন্দ্রনাথ চক্রবরা ও সংস্থার শিল্পী 
কলাকুশলী রঞ্জন ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব চক্রপর্তী, মিলন দাশ, অঞ্জন মজুমদার 
প্রভৃতির আস্তরিকতার় প্রযোজন]টি বেশ উজ্জ্বল) ক্লযাশব]কের একটি অনুপম 
দৃশ্যে এদের আলোক-সম্প।ত ও কম্পোজিশন-গরিম! ম্মৎণীয়। 

নাট]ায়ন ॥ চিত্তবিনোদনের সঙ্গে দর্শকের চেতনা-প্রসারেও উদ্যোগী 'নাট]।য়নঃ। 

নট-শির্দেশক. অনিল দে মৌলিক নাটক-স্ৃত্রিতেও সিহ্বহস্ত। তবু 

সম্প্রতি অস্থবাদ-অবলম্বনেই তার বৌঁক দেখা যাচ্ছে, এতে বাঁ'কি-ঝন্ধি যদিও 

বেশী, কেননা বিষয়-বাছাইয়ের একটা বাড়তি দাঞচিত্ব এসে পড়ে। সমরেশ 

বন্থুর “মানুষ রতন? অবলম্বনে শ্রীদ্দে বা নাটঢায়ন গোী তাদের অগ্রগতির দায়িত্ব- 

টুকু পালন করতে পেরেছেন বলে মনে হলে। না। বেষ্পতি-শনি-রবির মে 

যে নামটির উাল-পাথাল, এই মুহূর্তে তাকে এড়িয়ে যাওয়টাই বাঞ্ছনীয় ছিলে! । 
যাঙোক মঞ্চ-মিউজি ক-সাউণ্ড এফেব্টশ্লাইটে শ্বশান ও রেল ষ্রেশানের একট! 

শিল্পময় আভাস ফুটেছিলেো!। এরই সঙ্গে তাল-মান-ছদ। রেখে কুশীলবদের যে 

আস্তরিক প্রয়াস, তাতে নাট্যচরিত্র ও অভিনেতৃ দলে একট। নিঝিড়- একা ত্মতার 

ভাব সঞ্চারিত হয়েছিলো। অভিনয়ে শেখর দাশগুপ্ত ছিলেন অনন্য। নুপান্থ 

ভট্টাচার্ংও দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন । মঞ্জুরী সেনগুধের কয়েকটি মুহূর্ত 
খুবই স্মরণীয়, তবে মেক-আপ-দৌষে বাকী ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বাসযোঞাতা হারিয়ে 

বসেছেন। শ্রীন্দর অভিনয়েও এই বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব ছিলো৷। গীতেশ 

চক্রবর্তী, শুভ্র মজুমদার, অরুণ দস, সন্দীপ দে, রথীন ভট্টাচার্য, বরুণ মুখাজ, 
তবব্রত ঘে।ষ, কালিদাস সরকার ও মণি মিত্র এবং কলাকুশলী মনু দত, শাস্তি 

দে আর দেবাশিস্ দ1শগুধও উল্লেখ্য । 



নিবেদন 

[ এই সংখ্যার কিছু তখাগত প্রমাণের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

ক্রটিগুলি সংশোধন করে নিলে আমর! বাধিত হব। সম্পাদক ] 
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১৩২৫ 

লাইন ছাপ! হয়েছে সংশেধিত পাঠ 

১৪ ১৮৯১ ॥ (৩* জুলাই) ১৮৯০ ॥ (৩০ জুলাই) 

১২ ১*ই ডিসেম্বর পদস্থ. '* ৭ই ডিসেম্বর পদস্থ... 

২২ ২২ সেপ্টেম্বর কোরিস্থিয়ান*. ২৫ সেপ্টেখ্বর কোরিস্থিয়ান*. 

২৭ ২২ অক্টোবর... ১২ অক্ট েবর..* 

২১ -্নিমাইটাদ -্নিমঠাদ 

ঙ ২১ আগষ্ট ২৭ আগষ্ট 

২৩ জসরমা--. সরল।-_ 

২৭ পারিনিনা-_ পারিসানা- 

১৭ ২৫ এপ্রিল ২৮ এপ্রিল 

৮ ২০ জুন 1 ৩৯ জুন 

২৬ 'ইষ্টলীন'-এর চলচ্চিত্র প্রদর্শনী * 'ইষ্টলীন'-এর অভিনয় প্রদর্শণী'." 

২২ গিরিশ প্রতিভ-(সৎসঙ্গ)- (সৎসঙ্গ) বাদ যাবে 

৫ ডিসেম্বর (১৯১৪) ক্ষত্রবীর-এ প্রবর-এর ভূমিকায় অভিনয় 

করেন। ২৬ ডিসেম্বর (1১৪) “অভিনেত্রীর রূপ'-এ 

'নলিনী'র ভূমিকা । ১ আগষ্ট (১৯১৫) 'প্রফুল্প' নাটকে 

িজহরি'র ভূষিকা। 

১৩১ হুরিশ মুধাজী বোড হইতে মৃদ্রিত, প্রকাশিত ও 

সম্পার্দিত 'অতিনয়'-এর একমাক্ স্বত্বাধিকারী ভারতীয় 
নাগরিক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় । উপরোক্ত তথ্য আমার 

জান ও বিশ্বাস মতে সত্য। দিলীপ বন্দো।পাধ্যায 
৩১/৩/৭৩৬ 



'সাইন অফ দি ক্রম! নাটকের একটি দৃশ্। 
মার্কাস £: অমরেজ্নাথ দত্ত 

মায়! £ কুনুমকুস্বারী 

[প্রচ্ছদ মৃত তিনটি কই হরীআনাথ দতের মৌ প্রাণ] 



80701 (586৭ 8808) 91 1841317) কত, খানি 

'দীতারাম' নাটকে সীতারামের ভূমিকায় 
অস্বারোছণে অমবেজ্নাথ । 

5554555552৯ 
লি 

দিলীণ ছন্দে।পাধ]য় কর্তৃক রেজিন! প্রেম, ১৩১ হরিশ মৃণান্! রোড 
কলিঝাতা-২৬ হইতে দুিত ও প্রঝাপিত। 


